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 411 ......................... .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حهلل ٌٍٓٽ كذ ُّي رن أٓخڃش كيّغ

 445 ................................ .٫نو حهلل ٍِٟ ٫ڄو ٫ن حٿٜڀض رن هخٍؿش كيّغ

 445 ..................................... .٫نو حهلل ٍِٟ حٿټنيُ ٷْْ رن ح٬ٕٗغ كيّغ

 441 ....................................... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ػخرض رن هِّڄش كيّغ

 414 ........................................ .٫نو حهلل ٍِٟ حٕنٜخٍُ رَْ٘ أرِ كيّغ

 411 .................................................. .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ىِحٽ كيّغ

 410 ............................................... .٫نو حهلل ٍِٟ حٿڀْؼِ ًحٷي أرِ كيّغ

 414 ......................................... .٫نو حهلل ٍِٟ ىَُْ أرِ رن ٓٴْخڅ كيّغ

 411 ............. .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حهلل ٌٍٓٽ ڃٌٿَ ٓٴْنش حٿَكڄن ٫زي أرِ كيّغ

 451 ...................................... .٫نو حهلل ٍِٟ ٫زخىس رن ٬ٓي رن ٬ْٓي كيّغ

 451 ........................................ .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ػخرض رن كٔخڅ كيّغ

 454 ................................ .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿڀلڂ آرِ ڃٌٿَ ٫ڄَْ كيّغ

 454 .................................. .٫نو حهلل ٍِٟ حٿوِح٫ِ حٿلڄٶ رن ٫ڄًَ كيّغ

 454 ............................... .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أٛلخد ڃن ٍؿپ كيّغ

 451 ............................. .٫نو حهلل ٍِٟ حٿٔيًِٓ حٿوٜخْٛش رن رَْ٘ كيّغ

 450 ................................... .٫نو حهلل ٍِٟ حٿوؼ٬ڄِ حهلل ٫زي رن ڃخٿٺ كيّغ

 455 .................................................. .٫نو حهلل ٍِٟ حٿ٤خثِ ىڀذ كيّغ

 454 .......................................٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٫ټخڃْ رن ڃ٤َ كيّغ

 454 ...................................... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٓنزخً رن ڃْڄٌڅ كيّغ

 454 .......................................... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ؿزپ رن ڃ٬خً كيّغ

 440 .............................................................. حٿزخىڀِ أڃخڃش أرِ كيّغ
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 454 ....................................... .٫نو خٿَط٬ حهلل ٍِٟ حٿيحٍُ ىني أرِ كيّغ

 451 ............................... .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أٛلخد ڃن ٍؿپ كيّغ

 451 ................................... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿ٬ٔيُ رن حهلل ٫زي كيّغ

 451 ................................. .٫نيخ ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ نڄَْ رنِ ڃن ٫ـٌُ كيّغ

 451 ................................... .٫نيخ ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٕنٜخٍ ڃن حڃَأس كيّغ

 451 .................... .٫نو حهلل ٍِٟ أڃو ٫ن حٕكٌٙ رن ٫ڄًَ رن ٓڀْڄخڅ كيّغ

 451 ...................................... .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ ٿڀنزِ ؿخٍس حڃَأس كيّغ

 450 ................................... .٫نو حهلل ٍِٟ ٫ڄو ٫ن أرْو ٫ن حٿ٬ٔيُ كيّغ

 450 ............................................ .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أًُحؽ كيّغ

 450 ........................................................ .٫نيخ حهلل ٍِٟ حڃَأس كيّغ

 450 ........................................................ .٫نيخ حهلل ٍِٟ حڃَأس كيّغ

 450 .................................. .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أٛلخد ر٬ٞ كيّغ

 455 .................................... .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أًُحؽ ر٬ٞ كيّغ

 455 ............................................... .٫نو حهلل ٍِٟ هؼ٬ڂ ڃن ٍؿپ كيّغ

 455 ......................................................... .٫نو حهلل ٍِٟ ٍؿپ كيّغ

 455 .................................... .٫نو حهلل ٍِٟ حٿڄِنِ ڃٰٴپ رن حهلل ٫زي كيّغ

 455 ......................................................... .٫نو حهلل ٍِٟ ٍؿپ كيّغ

 451 ..................... .٫نو حهلل ٍِٟ نٜخٍُحٕ ٫ڄًَ رن ٫ٸزش ڃ٬ٌٔى أرِ كيّغ

 415 ............................................ .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ػٌرخڅ كيّغ ًڃن

 444 ................................................ .٫نو حهلل ٍِٟ ٫زخىس رن ٬ٓي كيّغ

 441 ................................................ .٫نو حهلل ٍِٟ ن٬ْڂ رن ٓڀڄش كيّغ

 441 ......................................................... .٫نو حهلل ٍِٟ ٫ٍْش كيّغ

 440 .................................... .٫نو حهلل ٍِٟ حٿٴيَُ حٿَكڄن ٫زي أرِ كيّغ

 440 ............................... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿ٤ٰٴخنِ ىڄخٍ رن ن٬ْڂ كيّغ

 445 .................................... .٫نو حهلل ٍِٟ حٿ٠ڄَُ أڃْش رن ٫ڄًَ كيّغ

 441 .................................................... .٫نو حهلل ٍِٟ كٌحٿش حرن كيّغ

 444 ................................................ .٫نو حهلل ٍِٟ ڃخٿٺ رن ٫ٸزش كيّغ

 444 ..................................... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿلن٨ڀْش رن ٓيپ كيّغ

 441 ..................................... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿٴٌٰحء رن ٫ڄًَ كيّغ

 441 .......................... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ؿلٖ رن حهلل ٫زي رن ڃلڄي كيّغ

 415 .................................... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٫ظزش رن ىخٗڂ أرِ كيّغ

 415 ................................... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿلخٍع رن ٯ٤ْٲ كيّغ

 415 ........................................................... ٣خٿذ أرِ رن ؿ٬ٴَ كيّغ

 414 ........................................٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٫َٳ٤ش رن هخٿي كيّغ
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 414 ....................................... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ّيٌٓ رن ٣خٍٵ كيّغ

 414 ...................................... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ى٘خځ رن حهلل ٫زي كيّغ

 414 ....................................... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٬ٓي رن حهلل ٫زي كيّغ

 414 ............................................... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ أڃْش أرِ كيّغ

 411 .................................................. .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٍؿپ كيّغ

 411 ................................. .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ هخٿو ٫ن حٿٌٔحٍ أرِ كيّغ

 411 ............................................... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٗيڂ أرِ كيّغ

 410 ....................................................... .٫نو حهلل ٍِٟ ڃوخٍٵ كيّغ

 410 ..................................................... .٫نو حهلل ٍِٟ ٫ٸزش أرِ كيّغ

 410 ................................................. .٫نو حهلل ٍِٟ ّٔڂ ٿڂ ٍؿپ كيّغ

 410 ......................................... .٫نو حهلل ٍِٟ حٕنٜخٍُ ٷظخىس أرِ كيّغ

 111 ............................................... .٫نو حهلل ٍِٟ حٿٸ٧َِ ٤٫ْش كيّغ

 111 ................................. .٫نو حهلل ٍِٟ ٔڀڄِحٿ حٿڄ٤٬پ رن ٛٴٌحڅ كيّغ

 114 ............................................ .٫نو حهلل ٍِٟ هزْذ رن حهلل ٫زي كيّغ

 114 ............................................ .٫نو حهلل ٍِٟ أٷْٖ رن حٿلخٍع كيّغ

 114 ........................................... .٫نو حهلل ٍِٟ حٿٜخڃض رن ٫زخىس كيّغ

 111 ........................... .٫نو حهلل ٍِٟ حٿٔخ٫يُ ٬ٓي رن ٓيپ ڃخٿٺ أرِ كيّغ

 100 ............................ .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ أه٤ذ رن ٫ڄًَ ُّي أرِ كيّغ

 105 ................................... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ح٬َُٕٗ ڃخٿٺ أرِ كيّغ

 154 ............................................... .٫نو حهلل ٍِٟ حٕٓڀڄِ رَّيس كيّغ

 144 ............................ .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أٛلخد ڃن ٍؿخٽ أكخىّغ

 054 ..................................... .٫نيخ حهلل ٍِٟ حٿٰٴخٍُ حٿلټڂ أرِ حرنش كيّغ

 051 ........................................................ .٫نيخ حهلل ٍِٟ حڃَأس كيّغ

 051 ......................................................... .٫نو حهلل ٍِٟ ٍؿپ كيّغ

 050 .................................. .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أٛلخد ر٬ٞ كيّغ

 055 .......................................... .٫نو حهلل ٍِٟ ٓڀ٢ْ رنِ ڃن ْٗن كيّغ

 051 .................. .٫نيڄخ حهلل ٍِٟ أڃو ٫ن حٕكٌٙ رن ٫ڄًَ رن ٓڀْڄخڅ كيّغ

 051 ................................... .٫نيخ ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٓڀْڂ رنِ ڃن حڃَأس كيّغ

 051 .......... .٫نيڂ ط٬خٿَ حهلل ًٍِٟ ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أًُحؽ ر٬ٞ كيّغ

 054 ................................................. .٫نيخ ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حڃَأس كيّغ

 054 ...................................... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ هِح٫ش ڃن ٍؿپ كيّغ

 054 .... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٿو ٫ڄٌڃش ٫ن حٿ٠لخٹ رن حٿ٠لخٹ ؿزَْس أرِ كيّغ

 051 ...............٫نيڄخ ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ؿيطو ٫ن ٫ًَس رن كْٜن رن ّلَْ كيّغ

 051 .......................... .٫نيڄخ ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ أڃو ٫ن كْٜن رن ّلَْ كيّغ
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 051 ........................................................ .٫نيخ حهلل ٍِٟ حڃَأس كيّغ

 015 ............................ .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ زِحٿن ٫ن حٿْڄخڅ رن كٌّٴش كيّغ

 011 ............................... .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أٛلخد ڃن ٍؿپ كيّغ

 011 .................................................. .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٍؿپ كيّغ

 011 ......................... .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حهلل ٌٍٓٽ أٛلخد ڃن ٍؿپ كيّغ

 010 .................................................. .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٍؿپ كيّغ

 010 ........................ .٫نو حهلل ٍِٟ حٿلټڂ رن ٓٴْخڅ أً ٓٴْخڅ رن حٿلټڂ كيّغ

 010 .................................... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٕنٜخٍ ڃن ٍؿپ كيّغ

 015 ................... .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أٛلخد ڃن ٍؿپ ڃوڄَ ًُ كيّغ

 015 ................... ٫نيخ ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ أرْيخ ٫ن حٿ٬ـڄخء رن ڃ٬ٌٔى أهض كيّغ

 015 .......................................... .٫نو حهلل ٍِٟ ٯٴخٍ رنِ ڃن ٍؿپ كيّغ

 015 ............................... .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أٛلخد ڃن ٍؿپ كيّغ

 011 ............................... .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أٛلخد ڃن ٍؿپ كيّغ

 011 ........................................ .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ طٰڀذ ڃن ٍؿپ كيّغ

 011 .................................... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ خٍحٕنٜ ڃن ٍؿپ كيّغ

 011 ............................... .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أٛلخد ڃن ٍؿپ كيّغ

 011 ............................... .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أٛلخد ڃن ٍؿپ كيّغ

 014 ............................... .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أٛلخد ڃن ْٗن كيّغ

 014 ............................... .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أٛلخد ڃن ٍؿپ كيّغ

 014 ............................... .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أٛلخد ڃن ٍؿپ كيّغ

 014 ............................... .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أٛلخد ڃن ٍؿپ كيّغ

 011 ............................... .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أٛلخد ڃن ٍؿپ كيّغ

 011 ............................... .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أٛلخد ڃن ٍؿپ كيّغ

 011 .................................................. .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٍؿپ كيّغ

 011 .................................................. .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٍؿپ كيّغ

 005 .................................................. .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٍؿپ كيّغ

 005 .................................................. .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٍؿپ كيّغ

 005 .................................................. .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٍؿپ كيّغ

 005 ................................. .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٕنٜخٍُ أٌّد أرِ كيّغ

 050 .......................................... .٫نو حهلل ٍِٟ حٿٔخ٫يُ كڄْي أرِ كيّغ

 051 ................................................ .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ڃ٬ْٸْذ كيّغ

 054 .................................... .٫نيڂ ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٓڀڄش رنِ ڃن نٴَ كيّغ

 054 ........................................ .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿٰٴخٍُ ٣وٴش كيّغ

 051 ............................................... .٫نو حهلل ٍِٟ زْيٿ رن ڃلڄٌى كيّغ
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 014 ........................................... .٫نو حهلل ٍِٟ حٕنٜخٍ ڃن ٍؿپ كيّغ

 014 ....................... .٫نيڄخ حهلل ٍِٟ ٍرْ٪ رن ڃلڄٌى أً ٿزْي رن ڃلڄٌى كيّغ

 014 ...............................................٫نو حهلل ٍِٟ ڃ٬خًّش رن نٌٳپ كيّغ

 014 .................. .٫نو حهلل ٍِٟ ٷٌڃو ڃن ٍؿپ ٫ن ٟڄَس رنِ ڃن ٍؿپ كيّغ

 014 ........................................... .٫نو حهلل ٍِٟ ٓڀْڂ رنِ ڃن ٍؿپ كيّغ

 014 .................................... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٕنٜخٍ ڃن ٍؿپ كيّغ

 014 ......................................... .٫نو حهلل ٍِٟ كخٍػش نِر ڃن ٍؿپ كيّغ

 014 ........................................... .٫نو حهلل ٍِٟ أٓي رنِ ڃن ٍؿپ كيّغ

 011 ............................... .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ ٿنزِح أٛلخد ڃن ٍؿپ كيّغ

 011 ......................................... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ أٓڀڂ ڃن ٍؿپ كيع

 011 ....................................... .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ ڃٌٿَ ٫زْي كيّغ

 010 ................................. .٫نو حهلل ٍِٟ ٬َْٛ رن ػ٬ڀزش رن حهلل ٫زي كيّغ

 011 ................................ .٫نو حهلل ٍِٟ حٕنٜخٍُ ٫يُ رن حهلل ٫زْي كيّغ

 011 . .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أٛلخد ر٬ٞ ٫ن حٕنٜخٍُ ػخرض رن ٫ڄَ كيّغ

 011 ............................................ .٫نو حهلل ٍِٟ كِڅ رن حٿڄْٔذ كيّغ

 014 ............................................ .٫نو حهلل ٍِٟ حٿن٬ڄخڅ رن كخٍػش كيّغ

 014 ............................ .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ح٬َُٕٗ ٫خٛڂ رن ٻ٬ذ كيّغ

 014 .................................... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٕنٜخٍ ڃن ٍؿپ كيّغ

 011 ............................... .ًٓڀڂ ٫ڀْو حهلل ٛڀَ حٿنزِ أٛلخد ڃن ٍؿپ كيّغ

 045 ................................... .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ ٯٴخٍ رنِ ڃن ٍؿپ كيّغ

 045 .......................................... .٫نو حهلل ٍِٟ ڃ٬ٌٔى رن ڃلْٜش كيّغ

 041 ............................. .٫نو ط٬خٿَ حهلل ٍِٟ حٿزْخِٟ ٛوَ رن ٓڀڄش كيّغ

 044 ...................... .٫نو حهلل ٍِٟ حٿلڄٶ رن ٫ڄًَ ٫ن ٗيحى رن شٍٳخ٫ كيّغ
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 ]طخر٪ ڃٔني حٿزَّْٜن[
 نيڄخ.كيّغ ريِ رن كټْڂ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ڀْش ٫ن ريِ رن كټْڂ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه  - 
 ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

ٳِ ٻپ ارپ ٓخثڄش ٳِ ٻپ أٍر٬ْن حرنش ٿزٌڅ ٙ طٴَٵ ارپ ٫ن كٔخريخ ڃن أ٤٫خىخ ڃئطـًَح -
٫ِڃش ڃن ٫ِڃخص ٍرنخ ؿپ ٫ًِ ٙ  ٳڀو أؿَىخ ًڃن ڃن٬يخ ٳبنخ آهًٌىخ ڃنو ٤ًَٗ ارڀو

 ّلپ ٓٽ ڃلڄي ڃنيخ ِٗء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ريِ رن كټْڂ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه أڅ أرخه  - 

 أً ٫ڄو ٷخځ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ:
ڀض ؿَْحنِ رڄخ أهًٌح ٳؤ٫َٝ ٫نو ػڂ ٷخٽ: أهزَنِ رڄخ أهًٌح ٳؤ٫َٝ ٫نو ٳٸخٽ: ٿجن ٷ-

ًحٹ انيڂ ٿ٫ِْڄٌڅ أنٺ طنيَ ٫ن حٿِٰ ًطٔظوڀِ رو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ 
ٷخٽ: ٳٸخځ أهٌه أً حرن أهْو ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انو ٷخٽ ٳٸخٽ: ٿٸي ٷڀظڄٌىخ أً ٷخثڀټڂ ًٿجن 

 ٻنض حٳ٬پ ًٿٺ انو ٿ٬ڀِ ًڃخ ىٌ ٫ڀْټڂ هڀٌح ٿو ٫ن ؿَْحنو.
أرٌ ٻخڃپ ٫ن كڄخى كيػنخ أرٌ ٷ٫ِش ٫ن كټْڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 ڃ٬خًّش ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٙ ّٸزپ طٌرش ٫زي ٻٴَ ر٬ي آٚڃو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ريِ رن كټْڂ رن ڃ٬خًّش  - 

 ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ:
نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نخٓخ ڃن ٷٌڃِ ٳِ طيڄش ٳلزٔيڂ ٳـخء ٍؿپ ڃن ٷٌڃِ أهٌ حٿ-

اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّو٤ذ ٳٸخٽ: ّخ ڃلڄي ٫ٚځ طلزْ ؿَْطِ ٳٜڄض 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫نو ٳٸخٽ: اڅ نخًٓخ ٿْٸٌٿٌڅ انٺ طنيَ ٫ن حٿَ٘ ًطٔظوڀِ رو 

ٸٌٽ ٷخٽ: ٳـ٬ڀض أ٫َٝ رْنيڄخ رخٿټٚځ ڃوخٳش أڅ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃخ ّ
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ّٔڄ٬يخ ٳْي٫ٌح ٫ڀَ ٷٌڃِ ى٫ٌس ٙ ّٴڀلٌڅ ر٬يىخ أريًح ٳڀڂ ِّٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
َِ ًڃخ ٻخڅ ٫ڀْيڂ هڀٌح  رو كظَ ٳيڄيخ ٳٸخٽ: ٷي ٷخٿٌىخ أً ٷخثڀيخ ڃنيڂ ًحهلل ٿٌ ٳ٬ڀض ٿټخڅ ٫ڀ

 ٿو ٫ن ؿَْحنو.
كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ريِ رن كټْڂ ٫ن أرْو ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 ؿيه أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 ڃن ٓؤٿو ڃٌٙس ٳ٠پ ڃخٿو ٳڀڂ ٤٬ّو ؿ٬پ ٌّځ حٿٸْخڃش ٗـخ٫ًخ أٷ٩َ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ريِ رن كټْڂ ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:ؿيه ٷخٽ: ٓڄ٬
 ًّپ ٿڀٌُ ّليع حٿٸٌځ ػڂ ّټٌد ٿ٠ْلټيڂ ًّپ ٿو ًًّپ ٿو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ أرٌ ٷ٫ِش حٿزخىڀِ ٫ن  - 

 كټْڂ رن ڃ٬خًّش ٫ن أرْو ٷخٽ:
كڀٴض ٫يى أٛخر٬ِ ىٌه أڅ ٙ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ڃخ أطْظٺ كظَ -

آطْٺ أٍحنخ ٫ٴخڅ ٣ًزٶ ٻٴْو ٳزخٿٌُ ر٬ؼظٺ رخٿلٶ ڃخ حٿٌُ ر٬ؼٺ رو ٷخٽ: حٗٓٚځ ٷخٽ ًڃخ 
حٗٓٚځ ٷخٽ أڅ ّٔڀڂ ٷڀزٺ هلل ط٬خٿَ ًأڅ طٌؿو ًؿيٺ اٿَ حهلل ط٬خٿَ ًطٜڀِ حٿٜٚس 

طٌرش حٿڄټظٌرش ًطئىُ حٿِٻخس حٿڄٴًَٟش اهٌحڅ نَْٜحڅ ٙ ّٸزپ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن أكي 
أَٗٹ ر٬ي آٚڃو ٷڀض ڃخ كٶ ًُؿش أكينخ ٫ڀْو ٷخٽ: ط٬٤ڄيخ اًح ٬٣ڄض ًطټٌٔىخ اًح 
حٻظْٔض ًٙ ط٠َد حٿٌؿو ًٙ طٸزق ًٙ طيـَ اٙ ٳِ حٿزْض ٷخٽ: طلًَ٘څ ىخ ىنخ ًأًڃؤ 
رْيه اٿَ نلٌ حٿ٘خځ ڃ٘خس ًٍٻزخنًخ ٫ًڀَ ًؿٌىټڂ ط٬ٌَٟڅ ٫ڀَ حهلل ط٬خٿَ ٫ًڀَ أٳٌحىټڂ 

د ٫ن أكيٻڂ ٳوٌه ًٷخٽ: ڃخ ڃن ڃٌٿَ ّؤطِ ڃٌٿَ ٿو ٳْٔؤٿو ڃن ٳ٠پ حٿٴيحځ ًأًٽ ڃخ ٬َّ
٫نيه ٳْڄن٬و اٙ ؿ٬ڀو حهلل ط٬خٿَ ٫ڀْو ٗـخ٫ًخ ّنئو ٷزپ حٿٸ٠خء ٷخٽ: ٫ٴخڅ ٬ّنِ رخٿڄٌٿَ 
ًٚ ڃڄن ٻخڅ ٷزڀټڂ ٍٯٔو حهلل ط٬خٿَ ڃخٙ ًًٿيًح كظَ ًىذ  حرن ٫ڄو ٷخٽ: ًٷخٽ اڅ ٍؿ

ُ أد ٻنض ٿټڂ ٷخٿٌح هَْ أد ٳٸخٽ: ىپ أنظڂ ٫َٜ ًؿخء آهَ ٳڀڄخ حكظ٠َ ٷخٽ ٿٌٿيه أ
ڃ٬ْ٤ِ ًاٙ أهٌص ڃخٿِ ڃنټڂ أن٨ًَح اًح أنخ ڃض أڅ طلَٷٌنِ كظَ طي٫ٌنِ ؿڄًخ ػڂ 
أىٌَٓنِ رخٿڄيَحّ ًأىحٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيّو كٌحء ٍٻزظْو ٷخٽ ٌٍٓٽ 

و ًٓڀڂ: رْيه ىټٌح ػڂ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٳٴ٬ڀٌح ًحهلل ًٷخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
حًًٍنِ ٳِ ٌّځ ٍحف ٿ٬ڀِ أٟپ حهلل ط٬خٿَ ٻٌح ٷخٽ ٫ٴخڅ: ٷخٽ أرِ: ًٷخٽ ڃينَ أرٌ ٗزپ 
٫ن كڄخى أٟپ حهلل ٳٴ٬ڀٌح ًحهلل ًحٹ ٳبًح ىٌ ٷخثڂ ٳِ ٷز٠ش حهلل ط٬خٿَ ٳٸخٽ: ّخ حرن آىځ ڃخ 

 كڄڀٺ ٫ڀَ ڃخ ٳ٬ڀظو ٷخٽ: ڃن ڃوخٳظٺ ٷخٽ: ٳظٚٳخه حهلل ط٬خٿَ ريخ.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كڄخى ٳْڄخ ٓڄ٬ظو ٷخٽ: ًٓڄ٬ض حٿـََُّ  كيػنخ - 

 ّليع ٫ن كټْڂ رن ڃ٬خًّش ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
أنظڂ طٌٳٌڅ ٓز٬ْن أڃش أنظڂ آهَىخ ًأٻَڃيخ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ ًڃخ رْن ڃَٜح٫ْن ڃن -

 و ٌّځ ًانو ٿټ٦ْ٨.ڃٜخٍّ٪ حٿـنش ڃَْٔس أٍر٬ْن ٫خڃًخ ًٿْؤطْن ٫ڀْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أڅ حٿـََُّ أرٌ ڃ٬ٌٔى ٫ن كټْڂ رن ڃ٬خًّش ٫ن  - 

 أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 طـْئًڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٫ڀَ أٳٌحىټڂ حٿٴيحځ ًاڅ أًٽ ڃخ ّظټڀڂ ڃن حٓىڃِ ٳوٌه ًٻٴو.-
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حٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أنزؤنخ أرٌ ٷ٫ِش ٤٫ًخء كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُ - 
 ٬٫ن ٍؿپ ڃن رنِ ٷَْ٘ ٫ن أرْو أنو ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ڃخ كٶ حڃَأطِ ٫ڀِ ٷخٽ: ط٬٤ڄيخ اًح ٬٣ڄض ًطټٌٔىخ اًح حٻظْٔض ًٙ ط٠َد حٿٌؿو -
 ًٙ طيـَ اٙ ٳِ حٿزْض.

رن ڃ٬خًّش ٫ن أرْو ٫ن ؿيه كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ريِ رن كټْڂ  - 
 ٷخٽ:

ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃن أرَ ٷخٽ أڃٺ ٷڀض ػڂ ڃن ٷخٽ ػڂ أڃٺ ٷخٽ: ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ػڂ ڃن -
 ٷخٽ أڃٺ ٷخٽ: ٷڀض ػڂ ڃن ٷخٽ ػڂ أرخٹ ػڂ حٕٷَد ٳخٕٷَد.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ريِ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ: - 
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ انټڂ طٌٳٌڅ ٓز٬ْن أڃش أنظڂ هَْىخ ًأٻَڃيخ ٓڄ٬ض نزِ حهلل ٛڀَ ح-

 ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ريِ رن كټْڂ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ: - 
ٷڀض ّخ نزِ حهلل نٔخإنخ ڃخ نؤطِ ڃنيخ ًڃخ نٌٍ ٷخٽ: كَػٺ حثض كَػٺ أنَ ٗجض ٯَْ أڅ ٙ -

ًٙ طيـَ اٙ ٳِ حٿزْض ًأ٬٣ڂ اًح ٬٣ڄض ًحٻْ اًح حٻظْٔض ط٠َد حٿٌؿو ًٙ طٸزق 
 ٻْٲ ًٷي أٳ٠َ ر٠٬ټڂ اٿَ ر٬ٞ اٙ رڄخ كپ ٫ڀْيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ريِ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ: ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ  - 
 حهلل أّن طؤڃَنِ ٷخٽ:

ًٙ ٍٻز-  خنًخ ًطـًَڅ ٫ڀَ ًؿٌىټڂ.ىخ ىنخ ًنلخ رْيه نلٌ حٿ٘خځ ٷخٽ انټڂ ڃلًٌٍ٘څ ٍؿخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ريِ رن كټْڂ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
ٙ ّؤطِ ٍؿپ ڃٌٙه ٳْٔؤٿو ڃن ٳ٠پ ىٌ ٫نيه ٳْڄن٬و اّخه اٙ ى٫َ ٿو ٌّځ حٿٸْخڃش ٗـخ٩ -

 ّظڀڄ٦ ٳ٠ڀو حٿٌُ ڃن٬و.
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ريِ رن كټْڂ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ: ٷڀض ّخ كيػنخ ٫ز - 

 ٌٍٓٽ حهلل:
انخ ٷٌځ نظٔخءٽ أڃٌحٿنخ ٷخٽ ّظٔخءٽ حٿَؿپ ٳِ حٿـخثلش أً حٿٴظٶ ٿْٜڀق رو رْن ٷٌڃو ٳبًح -

 رڀٮ أً ٻَد حٓظ٬ٲ.
ريِ ٷخٽ:  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ًآڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٫ن - 

 كيػنِ أرِ ٫ن ؿيُ ٷخٽ:
ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ٌٍحطنخ ڃخ نؤطِ ڃنيخ ًڃخ نٌٍ ٷخٽ: حكٴ٦ ٫ٌٍطٺ اٙ ڃن ًُؿظٺ أً -

ڃخ ڃڀټض ّڄْنٺ ٷخٽ: ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳبًح ٻخڅ حٿٸٌځ ر٠٬يڂ ٳِ ر٬ٞ ٷخٽ: اڅ حٓظ٬٤ض 
خٍٹ ًط٬خٿَ أكٶ أڅ أڅ ٙ َّحىخ أكي ٳٚ َّّنيخ ٷڀض ٳبًح ٻخڅ أكينخ هخٿًْخ ٷخٽ: ٳخهلل طز

 ّٔظلْخ ڃنو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ريِ ٳٌٻَ ڃؼڀو ٷخٽ: - 
 ٳخهلل ؿپ ٫ًِ أكٶ أڅ ّٔظلِ ڃنو ًًٟ٪ ّيه ٫ڀَ ٳَؿو.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٫ن كڄخى رن ُّي ٷخٽ: - 
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 يه ٳ٬ٌٟيخ ٫ڀَ ٳَؿو.أ٠ًّخ ًٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ريِ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٫ن ؿيُ  - 

 ٷخٽ: أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض:
ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًحهلل ڃخ أطْظٺ كظَ كڀٴض أٻؼَ ڃن ٫يى أًٙء ًَٟد اكيٍ ّيّو ٫ڀَ -

ؿجض أڃَإح ٙ أ٫ٸپ ْٗجًخ اٙ ڃخ ٫ڀڄنِ حهلل حٕهٍَ أڅ ٙ ّؤطْٺ ًٙ آطِ ىّنٺ ًانِ ٷي 
٫ِ ًؿپ ًٌٍٓٿو ًانِ أٓؤٿٺ رٌؿو حهلل رڂ ر٬ؼٺ ٍرنخ اٿْنخ ٷخٽ: رخٗٓٚځ ٷخٽ: ٷڀض: ّخ 
ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ آّش حٗٓٚځ ٷخٽ: اڅ طٸٌٽ أٓڀڄض ًؿيِ هلل ًطوڀْض ًطٸْڂ حٿٜٚس ًطئطِ 

 ٫ِ ًؿپ ڃن ڃَ٘ٹ حٿِٻخس ًٻپ ڃٔڀڂ ٫ڀَ ڃٔڀڂ ڃلَځ اهٌحڅ نَْٜحڅ ٙ ّٸزپ حهلل
ًٚ أً ّٴخٍٵ حٿڄَ٘ٻْن اٿَ حٿڄٔڀڄْن ڃخ ٿِ أڃٔٺ رلـِٻڂ ٫ن  َّ٘ٹ ر٬ي ڃخ أٓڀڂ ٫ڄ
حٿنخٍ أٙ اڅ ٍرِ ىح٫ِ ًانو ٓخثڀِ ىپ رڀٰض ٫زخىُ ًأنخ ٷخثپ ٿو: ٍد ٷي رڀٰظيڂ أٙ ٳڀْزڀٮ 
 حٿ٘خىي ڃنټڂ حٿٰخثذ ػڂ انټڂ ڃي٫ًٌڅ ًڃٴيڃش أٳٌحىټڂ رخٿٴيحځ ًاڅ أًٽ ڃخ ّزْن ًٷخٽ:

رٌح٢ٓ ّظَؿڂ ٷخٽ: ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه ٫ڀَ ٳوٌه ٷخٽ: ٷڀض: ّخ 
 ٌٍٓٽ حهلل ىٌح ىّننخ ٷخٽ: ىٌح ىّنټڂ ًأّنڄخ طلٔن ّټٴٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ريِ كيػنخ أرِ ٫ن ؿيُ ٷخٽ:  - 
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

پ ارپ ٓخثڄش ٳِ ٻپ أٍر٬ْن حرنش ٿزٌڅ ٙ طٴَٵ ارپ ٫ن كٔخريخ ڃن أ٤٫خىخ ڃئطـًَح ٳِ ٻ-
ٳڀو أؿَىخ ًڃن ڃن٬يخ ٳبنخ آهًٌىخ ٤ًَٗ ارڀو ٫ِڃش ڃن ٫ِڃخص ٍرنخ طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٙ 

 ّلپ ٓٽ ڃلڄي ڃنيخ ِٗء.
ڄ٬نِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ريِ ًِّّي ٷخٽ: أنزؤنخ ريِ حٿ - 

 كيػنِ أرِ ٫ن ؿيُ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
ًٙ ًًٿيًح ًٻخڅ ٙ ّيّن حهلل ٫ِ ًؿپ - انو ٻخڅ ٫زي ڃن ٫زخى حهلل أ٤٫خه حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ڃخ

ىّنًخ ٷخٽ ِّّي: ٳڀزغ كظَ ًىذ ٫ڄَ ًرٸِ ٫ڄَ طٌٻَ ٳ٬ڀڂ أڅ ٿڂ ّزظجَ ٫ني حهلل طزخٍٹ 
ٷخٽ: ّخ رنِ أُ أد ط٬ڀڄٌڅ ٷخٿٌح: هَْه ّخ أرخنخ ٷخٽ: ٳٌحهلل ٙ أى٩ ًط٬خٿَ هًَْح ى٫خ رنْو 

ًٙ ىٌ ڃنِ اٙ أنخ آهًٌه ڃنو أً ٿظٴ٬ڀن ڃخ آڃَٻڂ رو ٷخٽ: ٳؤهٌ ڃنيڂ  ٫ني ٍؿپ ڃنټڂ ڃخ
ڃْؼخٷًخ ٷخٽ: آڃخٙ ٳبًح ڃض ٳوًٌنِ ٳؤٿٸٌنِ ٳِ حٿنخٍ كظَ اًح ٻنض كڄڄًخ ٳيٷٌنِ ٷخٽ: ٳٸخٽ 

ًٓڀڂ رْيه ٫ڀَ ٳوٌه ٻؤنو ّٸٌٽ: آلٸٌنِ ػڂ ًًٍنِ ٳِ حٿَّق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ٿ٬ڀِ أٟپ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷخٽ: ٳٴ٬پ رو ًٿٺ ًٍد ڃلڄي كْن ڃخص ٷخٽ: ٳـِء رو 
أكٔن ڃخ ٻخڅ ٳ٬َٝ ٫ڀَ ٍرو طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٳٸخٽ: ڃخ كڄڀٺ ٫ڀَ حٿنخٍ ٷخٽ: هْ٘ظٺ ّخ 

ًخ ٳظْذ ٫ڀْو ٷخٽ ريِ: ٳليػض ريٌح ٍرخه ٷخٽ: انِ ٕٓڄ٬ن حٿَحىزش. ٷخٽ ِّّي: أٓڄ٬ٺ ٍحىز
 حٿليّغ حٿلٔن ًٷظخىس ًكيػخنْو ٳظْذ ٫ڀْو أً ٳظخد حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀْو ٗٺ ّلَْ.

 كيّغ ڃ٬خًّش رن كْيس ًىٌ ؿي ريِ رن كټْڂ ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ.
كيػنخ ٫زيى حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٫ن ريِ رن كټْڂ ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ؿيه ٷخٽ: ٷڀض:
ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ٌٍحطنخ ڃخ نؤطِ ڃنيخ ًڃخ نٌٍ ٷخٽ: حكٴ٦ ٫ٌٍطٺ اٙ ڃن ًُؿظٺ أً ڃخ -

ڃڀټض ّڄْنٺ ٷڀض: أٍأّض اڅ ٻخڅ حٿٸٌځ ر٠٬يڂ ٳِ ر٬ٞ ٷخٽ: اڅ حٓظ٬٤ض أڅ ٙ َّحىخ 
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أكي ٳٚ َّحىخ ٷڀض: أٍأّض اڅ ٻخڅ أكينخ هخٿًْخ ٷخٽ: ٳخهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أكٶ أڅ ّٔظلْخ 
 ڃن حٿنخّ.

ي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ريِ رن كټْڂ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ: كيػنخ ٫ز - 
 ٓڄ٬ض نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

ٳِ ٻپ ارپ ٓخثڄش ٳِ ٻپ أٍر٬ْن حرنش ٿزٌڅ ٙ ّٴَٵ ارپ ٫ن كٔخريخ ڃن أ٤٫خىخ ڃئطـًَح -
ڃخص ٳڀو أؿَىخ ًڃن ڃن٬يخ ٳبنخ آهًٌىخ ڃنو ٤ًَٗ ڃخٿو ًٷخٽ ڃَس: ارڀو ٫ِڃش ڃن ٫ِ

 ٍرنخ طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٙ ّلپ ٓٽ ڃلڄي ڃنو ِٗء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أهزَنخ ريِ رن كټْڂ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه أڅ  - 

 أهخه أً ٫ڄو ٷخځ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ:
ؿَْحنِ رڄخ أهًٌح ٳؤ٫َٝ ٫نو ٷخٽ: ؿَْحنِ رڄخ أهًٌح ٳؤ٫َٝ ٫نو ػڂ ٷخٽ: ؿَْحنِ -

أهًٌح ٳؤ٫َٝ ٫نو ٷخٽ: ٿجن ٷڀض: ًحٹ ٿٸي ٫ُڂ حٿنخّ أڅ ڃلڄيًح ّنيَ ٫ن حٿِٰ رڄخ 
ًّٔظوڀِ رو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃخ ٷخٽ ٳٸخځ أهٌه أً حرن أهْو ٳٸخٽ: ّخ 
ٌٍٓٽ حهلل انو انو ٳٸخٽ: أڃخ ٿٸي ٷڀظڄٌىخ أً ٷخٽ: ٷخثڀټڂ ًٿجن ٻنض أٳ٬پ ًٿٺ انو ٿ٬ڀِ ًڃخ 

 ؿَْحنو. ىٌ ٫ڀْټڂ هڀٌح ٿو ٫ن
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أهزَنخ ريِ رن كټْڂ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ: - 
أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن أطْظو ٳٸڀض: ًحهلل ڃخ أطْظٺ كظَ كڀٴض أٻؼَ ڃن ٫يى -

 أًٙء أڅ ٙ آطْٺ ًٙ أطِ ىّنٺ ًؿڄ٪ ريِ رْن ٻٴْو ًٷي ؿجض أڃَحإح ٙ أ٫ٸپ ْٗجًخ اٙ ڃخ
٫ڀڄنِ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًٌٍٓٿو ًانِ أٓؤٿٺ رٌؿو حهلل رڂ ر٬ؼٺ حهلل اٿْنخ ٷخٽ: رخٗٓٚځ 
ٷڀض: ًڃخ آّخص حٗٓٚځ ٷخٽ: اڅ طٸٌٽ: أٓڀڄض ًؿيِ هلل ًطوڀْض ًطٸْڂ حٿٜٚس ًطئطِ 
حٿِٻخس ٻپ ڃٔڀڂ ٫ڀَ ڃٔڀڂ ڃلَځ اهٌحڅ نَْٜحڅ ٙ ّٸزپ حهلل ڃن ڃَ٘ٹ أَٗٹ ر٬يڃخ 

ًٚ ًطٴخٍٵ ح ٿڄَ٘ٻْن اٿَ حٿڄٔڀڄْن ڃخ ٿِ أڃٔٺ رلـِٻڂ ٫ن حٿنخٍ أٙ اڅ ٍرِ أٓڀڂ ٫ڄ
٫ِ ًؿپ ىح٫ِ ًانو ٓخثڀِ ىپ رڀٰض ٫زخىه ًانِ ٷخثپ: ٍد انِ ٷي رڀٰظيڂ ٳڀْزڀٮ حٿ٘خىي 
ڃنټڂ حٿٰخثذ ػڂ انټڂ ڃي٫ًٌڅ ڃٴيڃش أٳٌحىټڂ رخٿٴيحځ ػڂ اڅ أًٽ ڃخ ّزْن ٫ن أكيٻڂ ٿٴوٌه 

 ىٌح ىّنټڂ ًأّنڄخ طلٔن ّټٴٺ. ًٻٴو ٷڀض: ّخ نزِ حهلل ىٌح ىّننخ ٷخٽ:
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ريِ رن كټْڂ رن ڃ٬خًّش ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ؿيه ٷخٽ: ٓڄ٬ض نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
ًٙ ًًٿيًح ٳټخڅ ٙ ّيّن حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ - انو ٻخڅ ٫زي ڃن ٫زخى حهلل ؿپ ٫ًِ أ٤٫خه حهلل ڃخ

كظَ اًح ًىذ ڃنو ٫ڄَ أً رٸِ ٫ڄَ طٌٻَ ٳ٬ڀڂ أنو ٿن ّزظجَ ٫ني حهلل طزخٍٹ  ىّنًخ ٳڀزغ
ًط٬خٿَ هًَْح ى٫خ رنْو ٳٸخٽ: أُ أد ط٬ڀڄٌنِ ٷخٿٌح: هَْه ّخ أرخنخ ٷخٽ: ًحهلل ٙ أى٩ ٫ني 
أكي ڃنټڂ ڃخٙ ىٌ ڃنِ اٙ أنخ آهٌه ڃنو ًٿظٴ٬ڀن رِ ڃخ آڃَٻڂ ٷخٽ ٳؤهٌ ڃنيڂ ڃْؼخٷًخ ًٍرِ 

أنخ ڃض ٳؤٿٸٌنِ ٳِ حٿنخٍ كظَ اًح ٻنض كڄڄًخ ٳيٷٌنِ ٷخٽ: ٳټؤنِ أن٨َ اٿَ  ٳٸخٽ: آڃخٙ ٳبًح
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٸٌٽ رْيه ٫ڀَ ٳوٌه ػڂ أًًٍنِ ٳِ حٿَّق ٿ٬ڀِ 
أٟپ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷخٽ: ٳٴ٬ڀٌح ًٿٺ رو ًٍد ڃلڄي كْن ڃخص ٳـِء رو ٳِ أكٔن ڃخ 

ٳٸخٽ: ڃخ كڄڀٺ ٫ڀَ حٿنخٍ ٷخٽ: هْ٘ظٺ ّخ ٍرخه ٻخڅ ٷ٢ ٳ٬َٝ ٫ڀَ ٍرو طزخٍٹ ًط٬خٿَ 
 ٷخٽ: انِ أٓڄ٬ٺ ٿَحىزًخ ٳظْذ ٫ڀْو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ريِ رن كټْڂ رن ڃ٬خًّش رن كْيس  - 
 حٿٸَُْ٘ كيػنِ أرِ ٫ن ؿيُ ٷخٽ: ٷڀض:

نَ ٗجض ٳِ أڅ ٙ ّخ ٌٍٓٽ حهلل نٔخإنخ ڃخ نؤطِ ڃنين أځ ڃخ نٌٍ ٷخٽ: كَػٺ حثض كَػٺ أ-
ط٠َد حٿٌؿو ًٙ طٸزق ًأ٬٣ڂ اًح أ٬٣ڄض ًحٻْ اًح حٻظْٔض ًٙ طيـَ اٙ ٳِ حٿزْض 

 ٻْٲ ًٷي أٳ٠َ ر٠٬ټڂ اٿَ ر٬ٞ اٙ رڄخ كپ ٫ڀْين.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ريِ رن كټْڂ كيػنِ أرِ ٫ن ؿيُ  - 

 :ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ
 ًّپ ٿڀٌُ ّليع ٳْټٌد ٿ٠ْلٺ رو حٿٸٌځ ًّپ ٿو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ريِ رن كټْڂ كيػنِ أرِ ٫ن ؿيُ  - 

 ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
ٙ ّؤطِ ٍؿپ ڃٌٿَ ٿو ّٔؤٿو ڃن ٳ٠پ ڃن ٫نيه ٳْڄن٬و اٙ ى٫ِ ٿو ٌّځ حٿٸْخڃش ٗـخ٩ -

 و حٿٌُ ڃن٪.ّظڀڄ٦ ٳ٠ڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ريِ كيػنِ أرِ ٫ن ؿيُ ٷخٽ:  - 

 ٷڀض:
ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃن أرَ ٷخٽ: أڃٺ ٷخٽ: ٷڀض: ػڂ ڃن ٷخٽ: ػڂ أڃٺ ٷخٽ: ٷڀض: ػڂ ڃن ٷخٽ: أڃٺ  

 ػڂ أرخٹ ػڂ حٕٷَد ٳخٕٷَد.
ِ أرِ ٫ن ؿيُ ٷخٽ: ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ريِ كيػن - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 انټڂ ًٳْظڂ ٓز٬ْن أڃش أنظڂ آهَىخ ًأٻَڃيخ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ريِ كيػنِ أرِ ٫ن ؿيُ ٷخٽ: ٷڀض: - 
ًٙ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أّن طؤڃَنِ هَ ٿِ ٳٸخٽ: رْيه نلٌ حٿ٘خځ ًٷخٽ: انټڂ ڃلٌ٘- ًٍڅ ٍؿخ

 ًٍٻزخنًخ ًطـًَڅ ٫ڀَ ًؿٌىټڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ريِ ٷخٽ: كيػنِ أرِ ٫ن ؿيُ ٷخٽ: - 
ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٷٌځ نظٔخءٽ أڃٌحٿنخ ٷخٽ: ّٔؤٽ أكيٻڂ ٳِ حٿـخثلش ًحٿٴظٶ ٿْٜڀق -

 رْن ٷٌڃو ٳبًح رڀٮ أً ٻَد حٓظ٬ٲ.
ػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن كټْڂ رن ڃ٬خًّش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 أرِ ريِ ٫ن أرْو ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 ٳِ حٿـنش رلَ حٿڀزن ًرلَ حٿڄخء ًرلَ حٿ٬ٔپ ًرلَ حٿوڄَ ػڂ ط٘ٸٶ حٕنيخٍ ڃنيخ ر٬يه.-
ش ٫ن أرِ ٷ٫ِش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄ - 

 حٿزخىڀِ ٫ن كټْڂ رن ڃ٬خًّش ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٙ ّٸزپ حهلل ٫ِ ًؿپ طٌرش ٫زي أَٗٹ رخهلل ر٬ي آٚڃو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃټِ رن ارَحىْڂ أنزؤنخ ريِ رن كټْڂ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه  - 

 ٷخٽ:
اًح أطِ رخٿِ٘ء ٓؤٽ ٫نو: أىيّش أځ ٛيٷش ٳبڅ ٷخٿٌح: ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ىيّش ر٢ٔ ّيه ًاڅ ٷخٿٌح: ٛيٷش ٷخٽ ٕٛلخرو: هًٌح.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ريِ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ  - 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 .ًّپ ٿڀٌُ ّليع ٳْټٌد ٿ٠ْلٺ رو حٿٸٌځ ًّپ ٿو ًّپ ٿو-
 كيّغ ح٫َٕحرِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن كڄْي رن  - 
 ىٚٽ ٷخٽ: كيػنِ ڃن ٓڄ٪ ح٫َٕحرِ ٷخٽ:

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٷخٽ: ٳَٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿَٻ٩ٌ ٳَٳ٪ ٻٴْو -
 ٰظخ ٳ٩ًَ أًنْو ٻؤنيڄخ ڃًَكظخڅ.كظَ كخًطخ أً رڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ًريِ ٷخٙ: كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن كڄْي  - 
 ٷخٽ: ًكيػنِ ڃن ٓڄ٪ ح٫َٕحرِ ٷخٽ:

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٜڀِ ٫ًڀْو ن٬ٚڅ ڃن رٸَ ٷخٽ: ٳظٴپ ٫ن -
 ّٔخٍه ػڂ كٺ كْغ طٴپ رن٬ڀو.

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن ِّّي رن كيػن - 
 حٿ٘وَْ ٫ن ڃ٤َٱ رن حٿ٘وَْ ٷخٽ:

 أهزَنِ أ٫َحرِ ٿنخ ٷخٽ: ٍأّض ن٬پ نزْټڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃوٌٜٳش.-
 كيّغ ٍؿپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

ن ٫زي حٿَكڄن حٿ٤ٴخًُ كيػنخ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ڃلڄي ر
 حٿـََُّ ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ طڄْڂ ًأكٔن حٿؼنخء ٫ڀْو ٫ن أرْو أً ٫ڄو ٷخٽ:

ٛڀْض هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ. ٳٔؤٿنخه ٫ن ٷيٍ ٍٻ٫ٌو ًٓـٌىه ٳٸخٽ: -
 ٷيٍ ڃخ ّٸٌٽ حٿَؿپ ٓزلخڅ حهلل ًرلڄيه ػٚػًخ.

 كيّغ ٓڀڄش رن حٿڄلزٶ ٍِٟ حهلل ٫نو.
 خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ أنزؤنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٷخٽ:كيػن - 
ًٚ ًٷ٪ ٫ڀَ ؿخٍّش حڃَأطو ٳَٳ٪ ًحٹ اٿَ - ٓڄ٬ض حٿلٔن ٫ن ٓڀڄش رن حٿڄلزٶ أڅ ٍؿ

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: اڅ ٻخنض ٣خ٫ًظو ٳيِ ٿو ٫ًڀْو ڃؼڀيخ ٿيخ ًاڅ ٻخڅ 
 يخ.حٓظټَىيخ ٳيِ كَس ٫ًڀْو ڃؼڀيخ ٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ؿٌڅ رن  - 
 ٷظخىس ٫ن ٓڀڄش:

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ ٫ڀَ رْض ٷيحڃو ٷَرش ڃ٬ڀٸش ٳٔؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ًٓڀڂ حٿَ٘حد ٳٸخٿٌح: انيخ ڃْظش ٳٸخٽ: ىرخٯيخ ًٻخطيخ.

ِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
 ٍؿپ ٷي ٓڄخه ٫ن ٓڀڄش رن حٿڄلزٶ:

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ ٫ڀَ أىپ رْض ٳخٓظٔٸَ ٳبًح ٷَرش ٳْيخ ڃخء ٳٸخٿٌح: انيخ -
 ڃْظش ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: حٕىّڂ ٣يٌٍه ىرخٯو.

 رن رټَ كيػنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن أرِ ٫ًَرش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل - 
 ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڀڄش رن حٿڄلزٶ.
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ًٚ ٯِ٘ ؿخٍّش حڃَأطو ًىٌ ٳِ ٯًِ ٳَٳ٪ ًٿٺ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ - أڅ ٍؿ
ٳٸخٽ: اڅ ٻخڅ حٓظټَىيخ ٳيِ كَس ڃن ڃخٿو ٫ًڀْو َٗحإىخ ٿْٔيطيخ ًاڅ ٻخنض ٣خ٫ًظو 

 ٳڄؼڀيخ ڃن ڃخٿو ٿْٔيطيخ.
 يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڀڄش رن حٿڄلزٶ.ك - 
ًٚ هَؽ ٳِ ٯًِس ًڃ٬و ؿخٍّش ٙڃَأطو ٳٌٷ٪ ريخ ٳٌٻَ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ - أڅ ٍؿ

ٳٸخٽ: اڅ ٻخڅ حٓظټَىيخ ٳيِ ٫ظْٸش ًٿيخ ٫ڀْو ڃؼڀيخ ًاڅ ٻخنض ٣خ٫ًظو ٳيِ أڃظو ًٿيخ 
ًٚ ٻخڅ ٳِ ٯًِس. ٫ڀْو ڃؼڀيخ. ًٷخٽ آڄخ٫ْپ  ڃَس: أڅ ٍؿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڀڄش رن حٿڄلزٶ ٫ن  - 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 
 ْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.ٓڀڄش رن حٿڄلزٶ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 
 ٓڀڄش رن حٿڄلزٶ:

أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ ٫ڀَ ٷَرش ٌّځ كنْن ٳي٫خ ڃنيخ رڄخء ٫ًنيىخ حڃَأس -
خؿظو ٳٸخٽ: ًٻخس ٳٸخٿض: انيخ ڃْظش ٳٸخٽ: ٓڀٌىخ أٿْْ ٷي ىرٰض ٳٸخٿض: رڀَ ٳؤطَ ڃنيخ ٿل

 حٕىّڂ ىرخٯو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ؿٌڅ رن  - 

 ٷظخىس ٫ن ٓڀڄش رن حٿڄلزٶ:
أنو ٻخڅ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس طزٌٹ ٳؤطَ ٫ڀَ رْض ٷيحڃو ٷَرش -

 طيخ ىرخٯيخ.ڃ٬ڀٸش ٳٔؤٽ حٿَ٘حد ٳٸْپ: انيخ ڃْظش ٳٸخٽ: ًٻخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 

 ٷزْٜش رن كَّغ ٫ن ٓڀڄش رن حٿڄلزٶ ٷخٽ:
ٷ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٍؿپ ٣ًت ؿخٍّش حڃَأطو: اڅ ٻخڅ حٓظټَىيخ -

 ٳيِ كَس ٫ًڀْو ٿْٔيطيخ ڃؼڀيخ.
ِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫زي حٿټَّڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 أرِ حٿڄوخٍٵ ٫ن ڃ٬خً رن ڃ٬خًّش حٿَحٓزِ ٫ن ٓنخڅ رن ٓڀڄش حٿيٌٿِ ٫ن أرْو ٓڀڄش.
ًٻخڅ ٷي ٛلذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أنو ر٬غ -

ن٬پ ٳِ ىڃخثيڄخ ػڂ حَٟد رو رينظْن ڃ٪ ٍؿپ ًٷخٽ: اڅ ٫َٝ ٿيڄخ ٳخنلَىڄخ ًحٯڄْ حٿ
ٛٴلظْيڄخ كظَ ٬ّڀڂ أنيڄخ رينظخڅ ٷخٽ: ٛٴلظِ ٻپ ًحكيس ٷخٽ: ًٙ طؤٻپ ڃنيخ أنض ًٙ 

 أكي ڃن ٍٳٸظٺ ًى٫يخ ٿڄن ر٬يٻڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄًَ رن حٿيْؼڂ ًأرٌ ىحًى ٫ًزي حٿٜڄي حٿڄ٬نِ ٷخٿٌح:  - 

 ن ٷظخىس ٫ن ٓڀڄش رن حٿڄلزٶ.أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ؿٌڅ ر
أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ى٫خ رڄخء ڃن ٷَرش ٫ني حڃَأس ٳٸخٿض: انيخ ڃْظش ٳٸخٽ: -

 أٿْْ ٷي ىرٰظيخ ٷخٿض: رڀَ ٷخٽ: ىرخٯيخ ًٻخطيخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن كزْذ حٿ٬يًُ كيػنِ أرِ ٷخٽ: - 
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ٳٸخٽ ٓنخڅ رن ٓڀڄش: كيػنِ أرِ ٓڀڄش رن حٿڄلزٶ أنو  ٯًِنخ ڃ٪ ٓنخڅ رن ٓڀڄش ڃټَحڅ-
ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن أىٍٻو ٍڃ٠خڅ ٿو كڄٌٿش ّؤًُ اٿَ ٗز٪ 

 ٳڀْٜڂ ٍڃ٠خڅ كْغ أىٍٻو.
 ًٷخٽ ٓنخڅ: - 
ًٿيص ٌّځ كنْن ٳزَ٘ رِ أرِ ٳٸخٿٌح ٿو: ًٿي ٿٺ ٯٚځ ٳٸخٽ: ٓيڂ أٍڃِ رو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل -

 ًٓڀڂ أكذ اٿِ ڃڄخ رَ٘طڄٌنِ رو ًٓڄخنِ ٓنخنخ. ٛڀَ حهلل ٫ڀْو
 رٸْش كيّغ ريِ رن كټْڂ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ريِ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ  - 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 ًّپ ٿڀٌُ ّليع ٳْټٌد ٿ٠ْلٺ رو حٿٸٌځ ًّپ ٿو ًّپ ٿو.-
 َڃخّ رن ُّخى حٿزخىڀِ ٍِٟ حهلل ٫نو.رٸْش كيّغ حٿي

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ كيػنخ حٿيَڃخّ رن ُّخى  - 
 حٿزخىڀِ ٷخٽ:

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرِ ڃَىٳِ هڀٴو ٫ڀَ كڄخٍ ًأنخ َْٰٛ ٳَأّض -
 ٠زخء.ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ رڄنَ ٫ڀَ نخٷظو حٿ٬

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ كيػنخ حٿيَڃخّ رن  - 
 ُّخى حٿزخىڀِ ٷخٽ:

ٻخڅ أرِ ڃَىٳِ ٳَأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ حٿنخّ ٌّځ حٿنلَ رڄنَ -
 ٫ڀَ نخٷظو حٿ٠٬زخء.

 رٸْش كيّغ ٬ٓي رن ح٣ٌٕٽ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫زي حٿڄڀٺ أرٌ ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن ٬ٓي رن ح٣ٌٕٽ .
ًٙ ٳؤٍىص أڅ أنٴٸيخ ٫ڀَ ٫ْخٿو ٳٸخٽ حٿنزِ - أڅ أهخه ڃخص ًطَٹ ػڀؼڄخثش ىٍىڂ ًطَٹ ٫ْخ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: اڅ أهخٹ ڃلزٌّ ريّنو ٳخٷٞ ٫نو ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸي أىّض 
 و اٙ ىّنخٍّن حى٫ظيڄخ حڃَأس ًٿْْ ٿيخ رْنش ٷخٽ: ٳخ٤٫يخ ٳبنيخ ڃلٸش.٫ن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ  -

 ن٠َس ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄؼڀو.
 كيّغ ٓڄَس رن ؿنيد.

٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ىٚٽ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ - 
 ّٔخٱ ٫ن ٍرْ٪ رن ٫ڄْڀش ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ٙ طٔڂ ٯٚڃٺ أٳڀق ًٙ نـْلًخ ًٙ ّٔخًٍح ًٙ ٍرخكًخ ٳبنٺ اًح ٷڀض أػڂ ىٌ أً أػڂ ٳٚڅ -
 ٷخٿٌح: ٙ.

: كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ْٗن ڃن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًًٍف ٷخٙ - 
 رنِ ٷَْ٘ ٷخٽ: ًٍف ٷخٽ:
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ٓڄ٬ض ٌٓحىس حٿٸَُْ٘ ًٻخڅ اڃخڃيڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٓڄَس رن ؿنيد ّو٤ذ ّٸٌٽ: ٷخٽ -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٙ َّٰنټڂ نيحء رٚٽ ًىٌح حٿزْخٝ كظَ ّنٴـَ حٿٴـَ أً 

 ٤ّڀ٪ حٿٴـَ.
: أنزؤنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ: كيػنِ ٬ٗزش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ - 

 ٷخٽ:
ٓڄ٬ض ڃ٬زي رن هخٿي ّليع ٫ن ُّي رن ٫ٸزش ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸَأ ٳِ حٿ٬ْيّن }رٔزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ{ً}ىپ أطخٹ كيّغ حٿٰخْٗش{.
ظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷ - 

 ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ:
ٻخنض ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓټظظخڅ ٳِ ٛٚطو. ًٷخٽ ٫ڄَحڅ رن كْٜن: أنخ -

ڃخ أكٴ٨يڄخ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټظزٌح ٳِ ًٿٺ اٿَ أرِ رن ٻ٬ذ ّٔؤٿٌنو 
 ٫نو ٳټظذ أرِ اڅ ٓڄَس ٷي كٴ٦.

لڄي رن ؿ٬ٴَ ًًٍف ٷخٙ: كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ - 
 حٿلٔن ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ىِ حٿ٬َٜ ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ: ٓجپ ٫ن ٛٚس حٿ٤ٌَٓ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًِّّي ٷخٽ: أنزؤنخ ٬ْٓي  - 

ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًريِ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫
 ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:

ٻپ ٯٚځ ٍىْنش ر٬ٸْٸظو طٌرق ٫نو ٌّځ ٓخر٬و ًٷخٽ ريِ ٳِ كيّؼو: ًّيڃِ ًّٔڄِ ٳْو -
 ًّلڀٶ ٷخٽ ِّّي: ٍأٓو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ًريِ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ  - 
 ن ٓڄَس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫

 حٿ٬ڄٍَ ؿخثِس ٕىڀيخ ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٳِ كيّؼو ٕىڀيخ أً ڃَْحع ٕىڀيخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 

 ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٗٺ ٳْو ٳِ ٻظخد حٿز٩ٌْ ٳٸخٽ:
٫ٸزش أً ٓڄَس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: أّڄخ حڃَأس ًُؿيخ ًٿْخڅ ٳيِ ٫ن -

 ٿًٖٽ ڃنيڄخ ًڃن رخ٩ ر٬ًْخ ڃن ٍؿڀْن ٳيٌ ٿًٖٽ ڃنيڄخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًڃلڄي رن رَ٘ ٷخٙ: كيػنخ ٬ْٓي ٫ن  - 

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل
 ٫ڀَ حٿْي ڃخ أهٌص كظَ طئىّو ًٷخٽ حرن رَْ٘ كظَ طئىُ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ ًِّّي ًكيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ  - 

ٷظخىس كيػنِ ٷيحڃش رن ًرَس ٍؿپ ڃن رنِ ٫ـْٲ ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٳِ ٯَْ ٫ٌٍ ٳڀْظٜيٵ ريّنخٍ ٳبڅ ٿڂ ّـي ٳنٜٲ ىّنخٍ. ڃن طَٹ ؿڄ٬ش-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 
 ٓڄَس ٷخٽ:

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ؿخٍ حٿيحٍ أكٶ رخٿيحٍ ڃن ٯَْه.-
ٷخٙ: كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًزي حٿٜڄي  - 

 حٿلٔن ٫ن ٓڄَس ٷخٽ:
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃن طٌٟؤ ٳزيخ ًن٬ڄض ًڃن حٯظٔپ ٳٌٿٺ أٳ٠پ -

 ٷخٽ ٫زي حٿٜڄي ٳِ كيّؼو كيػنخ ٷظخىس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًزي حٿٜڄي ٷخٙ: كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ٫زي  - 

 خىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:حٿٜڄي: كيػنِ ٷظ
 اًح نټق حٿڄَأس حٿٌٿْخڅ ٳيِ ٿًٖٽ ڃنيڄخ ًاًح رْ٪ حٿزْ٪ ڃن حٿَؿڀْن ٳيِ ٿًٖٽ ڃنيڄخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ أرخڅ كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 

 ڂ ٷخٽ:ٓڄَس أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
}كخٳ٨ٌح ٫ڀَ حٿٜڀٌحص{ ٷخٽ ٫ٴخڅ حٿٜٚس ًحٿٜٚس حٿ٤ٌَٓ ًٓڄخىخ ٿنخ: انڄخ ىِ -

 ٛٚس حٿ٬َٜ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس أڅ  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٌّځ كنْن ٳِ ٌّځ ڃ٤َْ حٿٜٚس ٳِ حٿَكخٽ.-
 حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ٌڅ ٷخٽ: ًكيػنِ ٍؿپ ٷخٽ:كيػنخ ٫زي  - 
ٓڄ٬ض ٓڄَس ّو٤ذ ٫ڀَ ڃنزَ حٿزَٜس ًىٌ ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ّٸٌٽ: اڅ حٿڄَأس هڀٸض ڃن ٟڀ٪ ًانٺ اڅ طَى اٷخڃش حٿ٠ڀ٪ طټَٔىخ ٳيحٍىخ ط٬ٖ 
 ريخ.

ن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن أرِ ٍؿخء حٿ٤٬خٍىُ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي ر - 
 كيػنخ ٓڄَس رن ؿنيد حٿٴِحٍُ ٷخٽ:

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃڄخ ّٸٌٽ ٕٛلخرو: ىپ ٍأٍ أكي ڃنټڂ ٍإّخ ٷخٽ: -
ٳْٸٚ ٫ڀْو ڃن ٗخء حهلل أڅ ّٸٚ ٷخٽ: ًانو ٷخٽ ٿنخ ًحص ٯيحس: انو أطخنِ حٿڀْڀش آطْخڅ 

ٿِ: حن٤ڀٶ ًانِ حن٤ڀٸض ڃ٬يڄخ ًانخ أطْنخ ٫ڀَ ٍؿپ ڃ٤٠ـ٪ ًانيڄخ حرظ٬ؼخنِ ًانيڄخ ٷخٙ 
ًاًح آهَ ٷخثڂ ٫ڀْو رٜوَس ًاًح ىٌ ّيٌُ رخٿٜوَس ٿَأٓو ٳْؼڀٮ ريخ ٍأٓو ٳْظيىيه 
حٿلـَ ىخىنخ ٳْظز٪ حٿلـَ ّؤهٌه ٳڄخ َّؿ٪ اٿْو كظَ ّٜق ٍأٓو ٻڄخ ٻخڅ ػڂ ٬ٌّى ٫ڀْو 

 ڃخ ىٌحڅ ٷخٽ: ٷخٙ ٿِ: حن٤ڀٶ ٳْٴ٬پ رو ڃؼپ ڃخ ٳ٬پ حٿڄَس حًٕٿَ ٷخٽ: ٷڀض ٓزلخڅ حهلل
حن٤ڀٶ ٳخن٤ڀٸض ڃ٬يڄخ ٳؤطْنخ ٫ڀَ ٍؿپ ڃٔظڀٶ ٿٸٴخه ًاًح آهَ ٷخثڂ ٫ڀْو رټڀٌد ڃن كيّي 
ًاًح ىٌ أكي ٗٸِ ًؿيو ٳََْ٘ٗ ٗيٷو اٿَ ٷٴخه ًڃنوَحه اٿَ ٷٴخه ٫ًْنخه اٿَ ٷٴخه ٷخٽ: ػڂ 

ٴَ٭ ڃن ًٿٺ حٿـخنذ ّظلٌٽ اٿَ حٿـخنذ حٓهَ ٳْٴ٬پ رو ڃؼپ ڃخ ٳ٬پ رخٿـخنذ حًٕٽ ٳڄخ ّ
كظَ ّٜق حًٕٽ ٻڄخ ٻخڅ ػڂ ٬ٌّى ٳْٴ٬پ رو ڃؼپ ڃخ ٳ٬پ رو حٿڄَس حًٕٿَ ٷخٽ: ٷڀض 
ٓزلخڅ حهلل ڃخ ىٌحڅ ٷخٽ: ٷخٙ ٿِ حن٤ڀٶ حن٤ڀٶ ٷخٽ ٳخن٤ڀٸنخ ٳؤطْنخ ٫ڀَ ڃؼپ رنخء حٿظنٌٍ ٷخٽ 

س ٫ٌٱ: ًأكٔذ أنو ٷخٽ: ًاًح ٳْو ٿ٢ٰ ًأٌٛحص ٷخٽ: ٳخ٣ڀ٬ض ٳبًح ٳْو ٍؿخٽ ًنٔخء ٫َح
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ًاًح ىڂ ّؤطْيڂ ٿيْذ ڃن أٓٴپ ڃنيڂ ٳبًح أطخىڂ ًٿٺ حٿڀيذ ٌٌٟٟح ٷخٽ: ٷڀض ڃخ ىئٙء 
ٷخٽ: ٷخٙ ٿِ: حن٤ڀٶ حن٤ڀٶ ٷخٽ: ٳخن٤ڀٸنخ ٳؤطْنخ ٫ڀَ نيَ كٔزض أنو ٷخٽ: أكڄَ ڃؼپ حٿيځ 
ًاًح ٳِ حٿنيَ ٍؿپ ّٔزق ػڂ ّؤطِ ًٿٺ حٿَؿپ حٿٌُ ٷي ؿڄ٪ حٿلـخٍس ٳْٴَٰ ٿو ٳخه ٳْڀٸڄو 

ٷخٽ: ٳْن٤ڀٶ ٳْٔزق ڃخ ّٔزق ػڂ َّؿ٪ اٿْو ٻڀڄخ ٍؿ٪ اٿْو ٳَٰ ٿو ٳخه ًأٿٸڄو كـًَح كـًَح 
كـًَح ٷخٽ: ٷڀض ڃخ ىٌح ٷخٽ: ٷخٙ ٿِ حن٤ڀٶ حن٤ڀٶ ٳخن٤ڀٸنخ ٳؤطْنخ ٫ڀَ ٍؿپ ٻَّو حٿڄَآس 
ًٚ ڃَآس ٳبًح ىٌ ٫ني نخٍ ٿو ّل٘يخ ٬ًَّٔ كٌٿيخ ٷخٽ: ٷڀض ٿيڄخ ڃخ  ٻؤٻَه ڃخ أنض ٍحء ٍؿ

ڀٶ حن٤ڀٶ ٷخٽ: ٳخن٤ڀٸنخ ٳؤطْنخ ٫ڀَ ًٍٟش ڃ٬٘زش ٳْيخ ڃن ٻپ نٌٍ ىٌح ٷخٽ: ٷخٙ ٿِ حن٤
ًٙ ٳِ  حٿَرْ٪ ٷخٽ: ًاًح رْن ٧يَحنِ حٿًَٟش ٍؿپ ٷخثڂ ٣ٌّپ ٙ أٻخى أڅ أٍٍ ٍأٓو ٣ٌ
حٿٔڄخء ًاًح كٌٽ حٿَؿپ ڃن أٻؼَ ًٿيحڅ ٍأّظيڂ ٷ٢ ًأكٔنو ٷخٽ: ٷڀض ٿيڄخ ڃخ ىٌح ًڃخ 

 ىئٙء ٷخٽ: ٷخٙ ٿِ حن٤ڀٶ حن٤ڀٶ ٷخٽ: 
٤ڀٸنخ ٳخنظيْنخ اٿَ ىًكش ٨٫ْڄش ٿڂ أٍ ىًكش ٷ٢ أ٨٫ڂ ڃنيخ ًٙ أكٔن ٷخٽ: ٳٸخٙ ٿِ: ٳخن

حٍٵ ٳْيخ ٳخٍطٸْنخ ٳْيخ ٳخنظيْض اٿَ ڃيّنش ڃزنْش رڀزن ًىذ ًٿزن ٳ٠ش ٳؤطْنخ رخد حٿڄيّنش 
ًٙ ٤َٗ ڃن هڀٸيڂ ٻؤكٔن ڃخ أنض ٍحء ٤ًَٗ  ٳخٓظٴظلنخ ٳٴظق ٿنخ ٳيهڀنخ ٳڀٸْنخ ٳْيخ ٍؿخ

حء ٷخٽ: ٳٸخٙ ٿيڂ: حًىزٌح ٳٸ٬ٌح ٳِ ًٿٺ حٿنيَ ٳبًح نيَ َْٰٛ ڃ٬ظَٝ ٻؤٷزق ڃخ أنض ٍ
ّـَُ ٻؤنڄخ ىٌ حٿڄلٞ ٳِ حٿزْخٝ ٷخٽ: ٳٌىزٌح ٳٌٷ٬ٌح ٳْو ػڂ ٍؿ٬ٌح اٿْنخ ًٷي ًىذ 
ًٿٺ حٿٌٔء ٫نيڂ ًٛخًٍح ٳِ أكٔن ٌٍٛس ٷخٽ: ٳٸخٙ ٿِ ىٌه ؿنش ٫يڅ ًىخ ًحٹ ڃنِٿٺ 

خرش حٿز٠ْخء ٷخٙ ٿِ: ًىخ ًحٹ ڃنِٿٺ ٷخٽ: ٷخٽ: ٳزْنڄخ رَُٜ ٬ٛيًح ٳبًح ٷَٜ ڃؼپ حٿَر
ٷڀض ٿيڄخ: رخٍٹ حهلل ٳْټڄخ ًٍحنِ ٳٖىهڀو ٷخٽ: ٷخٙ ٿِ: حٓڅ ٳٚ ًأنض ىحهڀو ٷخٽ: ٳبنِ 

 ٍأّض ڃنٌ حٿڀْڀش ٫ـزًخ ٳڄخ ىٌح حٿٌُ ٍأّض ٷخٽ: ٷخٙ ٿِ أڃخ انخ ٓنوزَٹ:
حٿٸَآڅ ٳَْٳ٠و أڃخ حٿَؿپ حًٕٽ حٿٌُ أطْض ٫ڀْو ّؼڀٮ ٍأٓو رخٿلـَ ٳبنو ٍؿپ ّؤهٌ  

ًّنخځ ٫ن حٿٜڀٌحص حٿڄټظٌرش ًأڃخ حٿَؿپ حٿٌُ أطْض ٫ڀْو ََّ٘ٗ ٗيٷو اٿَ ٷٴخه ٫ًْنخه 
اٿَ ٷٴخه ًڃنوَحه اٿَ ٷٴخه ٳبنو حٿَؿپ ّٰيً ڃن رْظو ٳْټٌد حٿټٌرش طزڀٮ حٓٳخٵ ًأڃخ 

پ حٿَؿخٽ ًحٿنٔخء حٿ٬َحس حٿٌّن ٳِ رنخء ڃؼپ رنخء حٿظنٌٍ ٳبنيڂ حٿِنخس ًحٿًِحنِ ًأڃخ حٿَؿ
حٿٌُ ّٔزق ٳِ حٿنيَ ًّڀٸڂ حٿلـخٍس ٳبنو آٻپ حٿَرخ ًأڃخ حٿَؿپ حٿټَّو حٿڄَآس حٿٌُ ٫ني 
حٿنخٍ ّل٘يخ ٳبنو ڃخٿٺ هخُڅ ؿينڂ ًأڃخ حٿَؿپ حٿ٤ٌّپ حٿٌُ ٍأّض ٳِ حٿًَٟش ٳبنو 
ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ ًأڃخ حٿٌٿيحڅ حٿٌّن كٌٿو ٳټپ ڃٌٿٌى ڃخص ٫ڀَ حٿٴ٤َس ٷخٽ: ٳٸخٽ 

ٌٓٽ حهلل ًأًٙى حٿڄَ٘ٻْن ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ر٬ٞ حٿڄٔڀڄْن: ّخ ٍ
ًأًٙى حٿڄَ٘ٻْن ًأڃخ حٿٸٌځ حٿٌّن ٻخڅ ٤َٗ ڃنيڂ كٔنخ ٤ًَٗ ٷزْلخ ٳبنيڂ هڀ٤ٌح ٫ڄٚ 

 ٛخٿلخ ًآهَ ْٓجخ ٳظـخًُ حهلل ٫نيڂ.
ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن: ٷخٽ أرِ: ٓڄ٬ض ڃن ٫زخى رن ٫زخى ّوزَ رو ٫ن ٫ٌٱ ٫ن أرِ  - 

 ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:ٍؿخء ٫ن 
 ٳْظيىيه حٿلـَ ىخىنخ ٷخٽ أرِ: ٳـ٬ڀض أط٬ـذ ڃن ٳٜخكش ٫زخى.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن  - 

 كْٜن رن أرِ حٿلَ ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ:
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٫خ حٿلـخځ ٳؤطخه رٸًَڅ ٳؤٿِڃو اّخىخ ٷخٽ: ىهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳي-
٫ٴخڅ ڃَس: رٸَڅ ػڂ ٣َٗو ر٘ٴَس ٳيهپ أ٫َحرِ ڃن رنِ ٳِحٍس أكي رنِ ؿٌّڄش ٳڀڄخ ٍآه 
ّلظـڂ ًٙ ٫يي ٿو رخٿلـخڃش ًٙ ٬َّٳيخ ٷخٽ: ڃخ ىٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ٚځ طي٩ ىٌح ّٸ٤٪ 

 رو حٿنخّ. ؿڀيٹ ٷخٽ: ىٌح حٿلـڂ ٷخٽ: ًڃخ حٿلـڂ ٷخٽ: ىٌح ڃن هَْ ڃخ طيحًٍ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنِ ٌٓحىس ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٓڄَس رن  - 

 ؿنيد ّٸٌٽ:
اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٙ َّٰنټڂ نيحء رٚٽ ٳبڅ ٳِ رَٜه ٌٓءًح ًٙ -

 رْخٝ ٍَّ رؤ٫ڀَ حٿٔلَ.
ِّي رن ٍُّ٪ ٷخٙ: كيػنخ ىحًى كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ ًّ - 

٫ن أرِ ٷ٫ِش ٫ن حٕٓٸ٪ رن حٕٓڀ٪ ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٷخٽ:

 ڃخ أٓٴپ ڃن حٿټ٬زْن ڃن حُٗحٍ ٳِ حٿنخٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس  - 

 ٓڀڂ ٷخٽ:أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً
ٓخځ أرٌ حٿ٬َد ًكخځ أرٌ حٿلزٖ ًّخٳغ أرٌ حٿًَځ ٷخٽ أرِ: ًكيػنخ كْٔن كيػنخ ْٗزخڅ -

٫ن ٷظخىس ٷخٽ: ًكيع حٿلٔن ٫ن ٓڄَس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ: 
 ٓخځ أرٌ حٿ٬َد ًّخٳغ أرٌ حٿًَځ ًكخځ أرٌ حٿلزٖ.

ػنخ ٫ٌٱ ٫ن أرِ ٍؿخء ٫ن ٓڄَس رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد كي - 
 ؿنيد ٷخٽ: ٷخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ًٚ ّٔزق ٳِ نيَ ًّڀٸڂ حٿلـخٍس ٳٔؤٿض: ڃخ ىٌح ٳٸْپ ٿِ: آٻپ - ٍأّض ٿْڀش أَُٓ رِ ٍؿ
 حٿَرخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ ٓٚځ رن أرِ ڃ٤ْ٪ ٫ن ٷظخىس ٫ن  
 : ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:حٿلٔن ٫ن ٓڄَس ٷخٽ

 حٿلٔذ حٿڄخٽ ًحٿټَځ حٿظٸٌٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ًكْٔن ٷخٙ: كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس  - 

ًٓڄ٬ض أرخ ن٠َس ّليع ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد أنو ٓڄ٪ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ّٸٌٽ:

ًڃنيڂ ڃن طؤهٌه حٿنخٍ اٿَ ٍٻزظْو ًڃنيڂ ڃن طؤهٌه اڅ ڃنيڂ ڃن طؤهٌه حٿنخٍ اٿَ ٻ٬زْو -
 حٿنخٍ اٿَ كـِطو ًڃنيڂ ڃن طؤهٌه حٿنخٍ اٿَ طَٷٌطو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس  - 
 ًٿڂ ّٔڄ٬و ڃنو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ه ؿي٫نخه.ڃن ٷظپ ٫زيه ٷظڀنخه ًڃن ؿي٩ ٫زي-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن  - 

 ٓڄَس ٷخٽ:
 حٿزٌٔح ڃن ػْخرټڂ حٿزْٞ ًٻٴنٌح ٳْيخ ڃٌطخٻڂ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ْٗزخڅ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زي  - 
 حٿڄڀٺ ٫ن ُّي رن ٫ٸزش حٿٴِحٍُ ٷخٽ:

هڀض ٫ڀَ حٿلـخؽ رن ٌّٓٲ ٳٸڀض: أٛڀق حهلل حٕڃَْ أٙ أكيػٺ كيّؼًخ كيػنْو ٓڄَس رن ى-
 ؿنيد ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ٷخٽ: رڀَ ٷخٽ: ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: حٿڄٔخثپ ٻي ّټي ريخ 
ًح ٓڀ٤خڅ أً حٿَؿپ ًؿيو ٳڄن ٗخء أرٸَ ٫ڀَ ًؿيو ًڃن ٗخء طَٹ اٙ أڅ ّٔؤٽ ٍؿپ 

 ّٔؤٽ ٳِ أڃَ ٙ ري ڃنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ُىَْ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ىٚٽ  - 

رن ّٔخٱ ٫ن ٍرْ٪ رن ٫ڄْڀش ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ:

ٓزلخڅ حهلل ًحٿلڄي هلل أكذ حٿټٚځ اٿَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أٍر٪ ٙ اٿو اٙ حهلل ًحهلل أٻزَ ً-
ٙ ٠َّٹ رؤّين ريأص ٙ طٔڄْن ٯٚڃٺ ّٔخًٍح ًٙ ٍرخكًخ ًٙ نـْلًخ ًٙ أٳڀلًخ ٳبنٺ طٸٌٽ: 

 أػڂ ىٌ ٳٚ ّټٌڅ ٳْٸٌٽ: ٙ انڄخ ىن أٍر٪ ٙ طِّيڅ ٫ڀِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن ٓڄَس  - 

 ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:رن ؿنيد ٫ن حٿنزِ ٛ
ڃنيڂ ڃن طؤهٌه حٿنخٍ اٿَ ٍٻزظْو ًڃنيڂ ڃن طؤهٌه اٿَ كـِطو ًڃنيڂ ڃن طؤهٌه اٿَ -

 طَٷٌطو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫ڄَ رن ارَحىْڂ كيػنخ ٷظخىس ٫ن  - 

 حٿلٔن ٫ن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ر٬ْنو ٳيٌ أكٶ رو. ڃن ًؿي ڃظخ٫و ٫ني ڃٴڀْ-
 ٫ًن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: - 
 حٿڄْض ٬ٌّد رڄخ نْق ٫ڀْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ٬ْٓي رن رَْ٘ كيػنخ ٷظخىس ٫ن  - 

 حٿلٔن ٫ن ٓڄَس ٷخٽ:
 ِ.أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ن٬ظيٽ ٳِ حٿـڀٌّ ًأڅ ٙ نٔظٌٳ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ حٿلټڂ رن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٷظخىس  - 

 ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
حك٠ًَح حٿـڄ٬ش ًحىنٌح ڃن حٗڃخځ ٳبڅ حٿَؿپ ٿْظوڀٲ ٫ن حٿـڄ٬ش كظَ انو ٿْظوڀٲ ٫ن -

 حٿـنش ًانو ٿڄن أىڀيخ.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ أ٬ٗغ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ڃن ٛڀَ ٛٚس حٿٰيحس ٳيٌ ٳِ ًڃش حهلل ٳٚ طوٴًَح حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٳِ ًڃظو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ڃن ٻظخرو كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس  - 

 لٔن ٫ن ٓڄَس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:ٷخٽ: كيع حٿ
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ٓخځ أرٌ حٿ٬َد ًّخٳغ أرٌ حٿًَځ ًكخځ أرٌ حٿلزٖ. ًٷخٽ ًٍف رزٰيحى ڃن كٴ٨و ًٿي نٌف -
 ػٚػش ٓخځ ًكخځ ًّخٳغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿ٤ْخٿِٔ كيػنخ ٫ڄَحڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 
 حٿلٔن ٫ن ٓڄَس.

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّو٤ذ حٿَؿپ ٫ڀَ ه٤زش أهْو أً ّزظخ٩ أڅ ٌٍٓٽ -
 ٫ڀَ ر٬ْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 
 ٓڄَس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 اًح نټق ًٿْخڅ ٳيِ ٿًٖٽ ًاًح رخ٩ ًٿْخڅ ٳخٿزْ٪ ٿًٖٽ.-
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫ڄَ رن ارَحىْڂ كيػنخ ٷظخىس ٫ن كيػنخ  - 

 حٿلٔن ٫ن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٿڄخ كڄڀض كٌحء ٣خٱ ريخ ارڀْْ ًٻخڅ ٙ ٬ّْٖ ٿيخ ًٿي ٳٸخٽ: ٓڄْو ٫زي حٿلَع ٳبنو -

 ٬ّْٖ ٳٔڄٌه ٫زي حٿلَع ٳ٬خٕ ًٻخڅ ًٿٺ ڃن ًكِ حٿ٤ْ٘خڅ ًأڃَه.
ٽ ٫زي حهلل: ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه ًأٻزَ ٧نِ أنِ ٷي ٓڄ٬ظو ڃنو ٷخٽ: كيػنخ ٷخ - 

 ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ڃ٬خً ٷخٽ:
ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه ًٿڂ أٓڄ٬و ڃنو كيػنخ ٷظخىس ٫ن ّلَْ رن ڃخٿٺ ٫ن ٓڄَس -

څ حٿَؿپ رن ؿنيد أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: حك٠ًَح حٿٌٻَ ًحىنٌح ڃن حٗڃخځ ٳب
 ٙ ِّحٽ ّظزخ٫ي كظَ ّئهَ ٳِ حٿـنش ًاڅ ىهڀيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ڃ٬خً كيػنِ أرِ ٫ن ڃ٤َ ٫ن  - 
 حٿلٔن ٫ن ٓڄَس.

أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ طظڀٸَ حٕؿٚد كظَ طزڀٮ حٌٕٓحٵ أً ّزْ٪ -
 كخَٟ ٿزخى.

يػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ِّّي رن ٍُّ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 
 ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ڃن طٌٟؤ ٳزيخ ًن٬ڄض ًڃن حٯظٔپ ٳٌحٹ أٳ٠پ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس أڅ  - 

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:حٿنزِ ٛڀَ حهلل
 اًح أنټلض حٿڄَأس ًُؿْن ٳيِ ٿًٖٽ ڃنيڄخ ًاًح رْ٪ حٿزْ٪ ڃن ٍؿڀْن ٳيٌ ٿًٖٽ ڃنيڄخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 

 ٓڄَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 .ڃن ٷظپ ٫زيه ٷظڀنخه ًڃن ؿي٫و ؿي٫نخه-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿلٔن  - 

 ٫ن ٓڄَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ٌّٗٺ أڅ ّڄٖ حهلل ٫ِ ًؿپ أّيّټڂ ڃن حٿ٬ـڂ ػڂ ّټٌنٌڅ أٓيًح ٙ ّٴًَڅ ٳْٸظڀٌڅ ڃٸخطڀظټڂ -

 ًّؤٻڀٌڅ ٳْجټڂ.



   

 

 

Page 26 of 605 

 الجزءالخامس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

ػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 
 أرِ هخٿي ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٿ٬٘زِ ّليع ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ:

ٛڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜزق ٳٸخٽ: ىخ ىنخ أكي ڃن رنِ ٳٚڅ ٷخٿٌح: ن٬ڂ ٷخٽ: -
 اڅ ٛخكزټڂ ڃلظزْ ٫ڀَ رخد حٿـنش ٳِ ىّن ٫ڀْو.

خ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
 ٓڄَس رن ؿنيد أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ڃن ٷظپ ٫زيه ٷظڀنخه ًڃن ؿي٫و ؿي٫نخه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٫ن  - 

 ٷخٽ:ىٚٽ رن ّٔخٱ ٫ن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
اًح كيػظټڂ كيّؼًخ ٳٚ طِّيڅ ٫ڀْو ًٷخٽ: أٍر٪ ڃن أ٣ْذ حٿټٚځ ًىن ڃن حٿٸَآڅ ٙ -

٠َّٹ رؤّين ريأص ٓزلخڅ حهلل ًحٿلڄي هلل ًٙ اٿو اٙ حهلل ًحهلل أٻزَ ػڂ ٷخٽ: ٙ طٔڄْن 
 ٯٚڃٺ أٳڀلًخ ًٙ نـْلًخ ًٙ ٍرخكًخ ًٙ ّٔخًٍح.

ِّّي رن ٍُّ٪ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿلٔن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ - 
 ٫ن ٓڄَس ٷخٽ:

ٻخڅ اًح ٻزَ ٓټض ىنْش ًاًح ٳَ٭ ڃن ٷَحءس حٿٌٍٔس ٓټض ىنْش ٳؤنټَ ًٿٺ ٫ڀْو ٫ڄَحڅ -
ِّ ّٜيٷو.  رن كْٜن ٳټظزٌح اٿَ أرِ رن ٻ٬ذ ٳټظذ ُأَر

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد حٿوٴخٱ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن  - 
 ٓڄَس رن ؿنيد أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٫ن

ؿخٍ حٿيحٍ أكٶ رخٿيحٍ. ٫ًن ٓڄَس أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: حٿٜٚس حٿ٤ٌَٓ -
ٛٚس حٿ٬َٜ. ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃن أكخ١ كخث٤ًخ ٫ڀَ أٍٝ ٳيِ 

هٌص كظَ طئىُ. ًٷخٽ ٌٍٓٽ ٿو. ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٫ڀَ حٿْي ڃخ أ
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃن ٷظپ ٫زيه ٷظڀنخه ًڃن ؿي٫و ؿي٫نخه. ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: انو ڃ٪ حٿٰٚځ ٫ٸْٸظو طٌرق ٫نو ٌّځ ٓخر٬و ًّٔڄَ ًّلڀٶ ٍأٓو.
ًٻَ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ػخرض ٬ّنِ أرخ ُّي كيػنخ ٫خٛڂ - 

 أڅ حٿٌُ ّليع.
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًڅ ٳِ حٿنزٌْ ر٬ي ڃخ نيَ ٫نو ڃنٌٍ أرٌ كٔخڅ ًٻَه ٫ن -

 ٓڄَس رن ؿنيد ًٻخڅ ّٸٌٽ: ڃن هخٿٲ حٿلـخؽ ٳٸي هخٿٲ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء  - 

 ٽ:رن حٿ٘وَْ ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخ
رْنخ نلن ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً أطِ رٸ٬ٜش ٳْيخ ػَّي ٷخٽ: ٳؤٻپ ًأٻپ حٿٸٌځ -

ٳڀڂ ِّٽ ّظيحًٿٌنيخ اٿَ ٷَّذ ڃن حٿ٨يَ ّؤٻپ ٻپ ٷٌځ ػڂ ّٸٌڃٌڅ ًّـِء ٷٌځ ٳْظ٬خٷزٌه 
ٷخٽ: ٳٸخٽ ٿو ٍؿپ: ىپ ٻخنض طڄي ر٬٤خځ ٷخٽ: أڃخ ڃن حٍٕٝ ٳٚ اٙ أڅ طټٌڅ ٻخنض طڄي 

 ڃن حٿٔڄخء.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ كيػنخ كڄْي ٫ن حٿلٔن ٷخٽ: ؿخءه ٍؿپ ٳٸخٽ: - 
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اڅ ٫زيًح ٿو أرٶ ًانو نٌٍ اڅ ٷيٍ ٫ڀْو أڅ ّٸ٤٪ ّيه ٳٸخٽ حٿلٔن: كيػنخ ٓڄَس ٷخٽ: ٷڀڄخ -
 ه٤ذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤زش اٙ أڃَ ٳْيخ رخٿٜيٷش ًنيَ ٳْيخ ٫ن حٿڄؼڀش.

يػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٬ٗزش ًٯَْه ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 
 ٓڄَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ڃن ٷظپ ٫زيه ٷظڀنخه ًڃن ؿي٫و ؿي٫نخه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٿَٻْن ّليع ٫ن أرْو  - 

 ٫ن ٓڄَس ٷخٽ:
٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ طٔڄِ ٍٷْٸٺ أٍر٬ش أٓڄخء: أٳڀق ًّٔخًٍح ًنخٳ٬ًخ  نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

 ًٍرخكًخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس أڅ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٻپ ٯٚځ ٍىْن ر٬ٸْٸظو طٌرق ٫نو ٌّځ حٿٔخر٪ ًّلڀٶ ٍأٓو ًّٔڄَ.-
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ٓڄَس رن كيػنخ ٫زي ح - 

 ؿنيد ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٫ڀْټڂ ريٌه حٿزْخٝ ٳڀْڀزٔيخ أكْخإٻڂ ًٻٴنٌح ٳْيخ ڃٌطخٻڂ ٳبنيخ ڃن هَْ ػْخرټڂ.-
خىس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄًَ رن حٿيْؼڂ أرٌ ٷ٤ن كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظ - 

 حٿلٔن ٫ن ٓڄَس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 اًح أنټق حٿٌٿْخڅ ٳيِ ٿًٖٽ ڃنيڄخ ًاًح رخ٩ ر٬ًْخ ڃن ٍؿڀْن ٳيٌ ٿًٖٽ ڃنيڄخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس  - 

 ڂ:رن ؿنيد ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
 حٿز٬ْخڅ رخٿوْخٍ ڃخ ٿڂ ّظٴَٷخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس  - 

 ٷخٽ:
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن رْ٪ حٿلٌْحڅ رخٿلٌْحڅ نْٔجش.-
ْڂ رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ أرٌ ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٫ن ن٬ - 

 ىني ٫ن حرن ٓڄَس رن ؿنيد ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ڃن ٷظپ ٳڀو حٿٔڀذ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ حٿلـخؽ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 

 ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ظلٌْح َٗهيڂ. ٷخٽ ٫زي حهلل: ٓؤٿض أرِ ٫ن طٴَْٔ ىٌح حٷظڀٌح ٌْٗم حٿڄَ٘ٻْن ًحٓ-

حٿليّغ حٷظڀٌح ٌْٗم حٿڄَ٘ٻْن ٷخٽ: ّٸٌٽ: حٿْ٘ن ٙ ّټخى أڅ ّٔڀڂ ًحٿ٘خد أُ ّٔڀڂ ٻؤنو 
 أٷَد اٿَ حٗٓٚځ ڃن حٿْ٘ن ٷخٽ: حٿَ٘م حٿ٘زخد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٫ن كـخؽ ٫ن ٬ْٓي رن ٫زْي رن ُّي رن  - 
 زش ٫ن أرْو ٫ن ٓڄَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:٫ٸ
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اًح َٓٵ ڃن حٿَؿپ ڃظخ٩ أً ٟخ٩ ٿو ڃظخ٩ ٳٌؿيه رْي ٍؿپ ر٬ْنو ٳيٌ أكٶ رو ًَّؿ٪ -
 حٿڄ٘ظَُ ٫ڀَ حٿزخث٪ رخٿؼڄن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس  - 
 ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛ

 ؿخٍ حٿيحٍ أكٶ رخٿيحٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن أرِ ُٻَّخ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن ڃٌَٓ رن  - 

 حٿٔخثذ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 حٿڄَء أكٶ ر٬ْن ڃخٿو كْغ ٫َٳو ًّظز٪ حٿزْ٪ ر٬ْو.-
يػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ كيػنِ ٫زي حهلل رن ٌٓحىس ٫ن أرْو كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 ٫ن ٓڄَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٙ َّٰنټڂ أًحڅ رٚٽ ًٙ ىٌح حٿزْخٝ ٿ٬ڄٌى حٿٜزق كظَ ّٔظ٤َْ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنخ ڃ٬زي رن هخٿي ٫ن ُّي  - 

 ٫ٸزش ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد. رن
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸَأ ٳِ حٿـڄ٬ش د }ٓزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ{ً}ىپ -

 أطخٹ كيّغ حٿٰخْٗش{.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي ٫ًزي حٿٌىخد أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس  - 

 ٻخڅ ّٸٌٽ:٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
اڅ حٿيؿخٽ هخٍؽ ًىٌ أ٫ٌٍ ٫ْن حٿ٘ڄخٽ ٫ڀْيخ ٧ٴَس ٯڀ٨ْش ًانو ّزَة حٕٻڄو -

ًحٕرَٙ ًّلَْ حٿڄٌطَ ًّٸٌٽ ٿڀنخّ: أنخ ٍرټڂ ٳڄن ٷخٽ: انض ٍرِ ٳٸي ٳظن ًڃن ٷخٽ: 
ٍرِ حهلل كظَ ّڄٌص ٳٸي ٫ٜڂ ڃن ٳظنظو ًٙ ٳظنش ر٬يه ٫ڀْو ًٙ ٫ٌحد ٳْڀزغ ٳِ حٍٕٝ 

َْٔ رن ڃَّڂ ٫ڀْيڄخ حٿٔٚځ ڃن ٷزپ حٿڄَٰد ڃٜيٷًخ رڄلڄي ٛڀَ ڃخ ٗخء حهلل ػڂ ّـِء ٫
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀَ ڃڀظو ٳْٸظپ حٿـخٽ ػڂ انڄخ ىٌ ٷْخځ حٿٔخ٫ش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس ٷخٽ:  - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 حٿ٬ڄٍَ ؿخثِس ٕىڀيخ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنِ ريِ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس. - 
أڅ ٌّځ كنْن ٻخڅ ٌّڃًخ ڃ٤ًَْح ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنخىّو ٳنخىٍ اڅ -

 حٿٜٚس ٳِ حٿَكخٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ كيػنِ كزْذ رن أرِ ػخرض  - 

 ڄٌڅ رن أرِ ٗزْذ ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:٫ن ڃْ
 حٿزٌٔح حٿؼْخد حٿزْٞ ٳبنيخ أ٣يَ ًأ٣ْذ ًٻٴنٌح ٳْيخ ڃٌطخٻڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 

 ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 حٿ٬َٜ. حٿٜٚس حٿ٤ٌَٓ ٛٚس-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ حرن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 
 حٿلٔن ٫ن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٫ڀَ حٿْي ڃخ أهٌص كظَ طئىّو ػڂ نِٔ حٿلٔن ٷخٽ: ٙ ٠ّڄن.-
٫ن ٫خڃَ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن أرِ هخٿي - 

 ٓڄَس رن ؿنيد.
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ حٿٴـَ ًحص ٌّځ ٳٸخٽ: ىخ ىنخ ڃن رنِ ٳٚڅ أكي -

ڃَطْن ٳٸخٽ ٍؿپ: ىٌ ًح ٳټؤنِ أٓڄ٪ ٌٛص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: اڅ ٛخكزټڂ 
 ٷي كزْ ٫ڀَ رخد حٿـنش ريّن ٻخڅ ٫ڀْو.

٪ كيػنخ أرٌ ىٚٽ ٫ن ٌٓحىس رن كن٨ڀش ٫ن ٓڄَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ - 
 رن ؿنيد ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ٙ ّڄن٬نټڂ ڃن ٓلٌٍٻڂ أًحڅ رٚٽ ًٙ حٿٴـَ حٿڄٔظ٤ْپ ًٿټن حٿٴـَ حٿڄٔظ٤َْ ٳِ -
 حٕٳٶ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٷيحڃش رن ًرَس ٫ن  - 
 ن ؿنيد ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:ٓڄَس ر

 ڃن ٳخطظو حٿـڄ٬ش ٳڀْظٜيٵ ريّنخٍ أً رنٜٲ ىّنخٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن حٌٕٓى رن ٷْْ حٿ٬زيُ ٫ن ػ٬ڀزش  - 

 رن ٫زخى ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ:  
 ٔڄ٪ ٿو ٌٛطًخ.ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٻٌٔٱ ٳڀڂ ن-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ًأرٌ ن٬ْڂ كيػنخ  - 

 حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ڃ٬زي رن هخٿي ٫ن ُّي رن ٫ٸزش ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ حٿ٬ْيّن د }ٓزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ{ً}ىپ -

 أطخٹ كيّغ حٿٰخْٗش{.
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ كْٔن ٬ّنِ حٿڄ٬ڀڂ ٫ن ٫زي حهلل رن ك - 

 رَّيس ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد .
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٫ڀَ أځ ٳٚڅ ڃخطض ٳِ نٴخٓيخ ٳٸخځ ٤ًٓيخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ  - 

 ٿْڀَ ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ڃن ًٍٍ ٫نِ كيّؼًخ ًىٌ ٍَّ أنو ٻٌد ٳيٌ أكي حٿټخًرْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ڃ٬زي رن هخٿي ٫ن ُّي  - 

 ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ:
ىپ }ش د}ٓزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ{ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ حٿـڄ٬-

 أطخٹ كيّغ حٿٰخْٗش{.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ؿََّ رن كخُځ ٷخٽ: - 
ٓڄ٬ض أرخ ٍؿخء حٿ٤٬خٍىُ ّليع ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ: ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

ي ڃنټڂ حٿڀْڀش ٍإّخ ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ ٛٚس حٿٰيحس أٷزپ ٫ڀْنخ رٌؿيو ٳٸخٽ: ىپ ٍأٍ أك
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ٳبڅ ٻخڅ أكي ٍأٍ طڀٺ حٿڀْڀش ٍإّخ ٷٜيخ ٫ڀْو ٳْٸٌٽ ٳْيخ ڃخ ٗخء حهلل ٿو أڅ ّٸٌٽ ٳٔؤٿنخ 
ٌّڃخ ٳٸخٽ: ىپ ٍأٍ أكي ڃنټڂ حٿڀْڀش ٍإّخ ٷخٽ: ٳٸڀنخ: ٙ ٷخٽ: ٿټن أنخ ٍأّض ٍؿڀْن أطْخنِ 

خثڂ ٳؤهٌح رْيُ ٳؤهَؿخنِ اٿَ أٍٝ ٳ٠خء أً أٍٝ ڃٔظٌّش ٳڄَح رِ ٫ڀَ ٍؿپ ًٍؿپ ٷ
٫ڀَ ٍأٓو رْيه ٻڀٌد ڃن كيّي ٳْيهڀو ٳِ ٗيٷو ٳْ٘ٸو كظَ ّزڀٮ ٷٴخه ػڂ ّوَؿو ٳْيهڀو 
ٳِ ٗٸش حٓهَ ًّڀظجڂ ىٌح حٿ٘ٶ ٳيٌ ّٴ٬پ ًٿٺ رو ٷڀض ڃخ ىٌح ٷخٙ: حن٤ڀٶ ٳخن٤ڀٸض ڃ٬يڄخ 
ٳبًح رَؿپ ڃٔظڀٶ ٫ڀَ ٷٴخه ًٍؿپ ٷخثڂ رْيه ٳيٌ أً ٛوَس ٳْ٘يم ريخ ٍأٓو ٳْظيىيٍ 

ؤهٌه ٫خى ٍأٓو ٻڄخ ٻخڅ ٳْٜن٪ ڃؼپ ًٿٺ ٳٸڀض ڃخ ىٌح ٷخٙ ٿِ حن٤ڀٶ حٿلـَ ٳبًح ًىذ ٿْ
ٳخن٤ڀٸض ڃ٬يڄخ ٳبًح رْض ڃزنِ ٫ڀَ رنخء حٿظنٌٍ أ٫ٚه ْٟٶ ًأٓٴڀو ًحٓ٪ ٌّٷي طلظو نخٍ 
ٳبًح ٳْو ٍؿخٽ ًنٔخء ٫َحس ٳبًح أًٷيص حٍطٴ٬ٌح كظَ ّټخىًح أڅ ّوَؿٌح ٳبًح هڄيص 

خن٤ڀٸض ٳبًح نيَ ڃن ىځ ٳْو ٍؿپ ٫ًڀَ ٢ٗ ٍؿ٬ٌح ٳْيخ ٳٸڀض ڃخ ىٌح ٷخٙ ٿِ: حن٤ڀٶ ٳ
حٿنيَ ٍؿپ رْن ّيّو كـخٍس ٳْٸزپ حٿَؿپ حٿٌُ ٳِ حٿنيَ ٳبًح ىنخ ٿْوَؽ ٍڃِ ٳِ ٳْو 
كـًَح ٳَؿ٪ اٿَ ڃټخنو ٳيٌ ّٴ٬پ ًٿٺ رو ٳٸڀض ڃخ ىٌح ٳٸخٙ: حن٤ڀٶ ٳخن٤ڀٸض ٳبًح ًٍٟش 

ٍؿپ ٷَّذ ڃنو ه٠َحء ٳبًح ٳْيخ ٗـَس ٨٫ْڄش ًاًح ْٗن ٳِ أٛڀيخ كٌٿو ٛزْخڅ ًاًح 
رْن ّيّو نخٍ ٳيٌ ّل٘٘يخ ًٌّٷيىخ ٳ٬ٜيح رِ ٳِ حٿ٘ـَس ٳؤىهٚنِ ىحًٍح ىِ أكٔن 
ًأٳ٠پ ڃنيخ ٳْيخ ٌْٗم ًٗزخد ٳٸڀض ٿيڄخ: انټڄخ ٷي ٣ٌٳظڄخنِ ڃنٌ حٿڀْڀش ٳؤهزَحنِ ٫ڄخ 
ٍأّض ٳٸخٙ: ن٬ڂ أڃخ حٿَؿپ حًٕٽ حٿٌُ ٍأّض ٳبنو ٍؿپ ٻٌحد ّټٌد حٿټٌرش ٳظلڄپ ٫نو 

 يٌ ّٜن٪ رو ڃخ ٍأّض اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ػڂ ّٜن٪ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ رو ڃخ ٗخء ٳِ حٓٳخٵ ٳ
ًأڃخ حٿَؿپ حٿٌُ ٍأّض ڃٔظڀٸًْخ ٳَؿپ أطخه حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ حٿٸَآڅ ٳنخځ ٫نو رخٿڀْپ ًٿڂ 
٬ّڄپ رڄخ ٳْو رخٿنيخٍ ٳيٌ ّٴ٬پ رو ڃخ ٍأّض اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ًأڃخ حٿٌُ ٍأّض ٳِ حٿظنٌٍ ٳيڂ 

 ٿٌُ ٍأّض ٳِ حٿنيَ ٳٌحٹ آٻپ حٿَرخ حٿِنخس ًأڃخ ح
ًأڃخ حٿْ٘ن حٿٌُ ٍأّض ٳِ أٛپ حٿ٘ـَس ٳٌحٹ ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ ًأڃخ حٿٜزْخڅ حٿٌُ 
ٍأّض ٳؤًٙى حٿنخّ ًأڃخ حٿَؿپ حٿٌُ ٍأّض ٌّٷي حٿنخٍ ًّل٘٘يخ ٳٌحٹ ڃخٿٺ هخُڅ حٿنخٍ 

ًٙ ٳيحٍ ٫خڃش حٿڄئڃنْن ًأڃخ حٿي حٍ حٕهٍَ ٳيحٍ ًطڀٺ حٿنخٍ ًأڃخ حٿيحٍ حٿظِ ىهڀض أً
حٿ٘ييحء ًأنخ ؿزَّپ ًىٌح ڃْټخثْپ ػڂ ٷخٙ ٿِ: حٍٳ٪ ٍأٓٺ ٳَٳ٬ض ٍأِٓ ٳبًح ىِ ٻيْجش 
حٿٔلخد ٳٸخٙ ٿِ: ًطڀٺ ىحٍٹ ٳٸڀض ٿيڄخ: ى٫خنِ أىهپ ىحٍُ ٳٸخٙ انو ٷي رٸِ ٿٺ ٫ڄپ ٿڂ 

 طٔظټڄڀو ٳڀٌ حٓظټڄڀظو ىهڀض ىحٍٹ.
ى رن ٓڀڄش ٫ن كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن حٿلٔن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄخ - 

 ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد.
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخنض ٿو ٓټظظخڅ ٓټظش كْن ّٴظظق حٿٜٚس ًٓټظش اًح -

ٳَ٭ ڃن حٿٌٍٔس حٿؼخنْش ٷزپ أڅ َّٻ٪ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿ٬ڄَحڅ رن كْٜن ٳٸخٽ: ٻٌد ٓڄَس 
 س.ٳټظذ ٳِ ًٿٺ اٿَ حٿڄيّنش اٿَ أرِ رن ٻ٬ذ ٳٸخٽ: ٛيٵ ٓڄَ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 
 حٿلٔن ٫ن ٓڄَس ٍٳ٬و ٷخٽ:

 ڃن ڃڀٺ ًح ٍكڂ ٳيٌ كَ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ىحًى ٬ّنِ حرن أرِ ىني ٫ن  - 
 ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:أرِ ٷ٫ِش ٫ن حٕٓٸ٪ رن حٕٓڀ٪ ٫ن ٓڄَس ٷخٽ: ٷخٽ ٍٓ

 ڃخ طلض حٿټ٬زْن ڃن حُٗحٍ ٳِ حٿنخٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 

 حٿڄيڀذ ّو٤ذ ٷخٽ:
ٷخٽ ٓڄَس رن ؿنيد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٙ طٜڀٌح كْن ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ -

 رْن ٷَنِ حٿ٤ْ٘خڅ ًطَٰد رْن ٷَنِ حٿ٤ْ٘خڅ.ًٙ كْن طٔٸ٢ ٳبنيخ ط٤ڀ٪ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خً رن ى٘خځ كيػنِ أرِ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 

 ٓڄَس ٷخٽ:
 أٛخرظنخ حٿٔڄخء ًنلن ڃ٪ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنخىٍ حٿٜٚس ٳِ حٿَكخٽ.-
خ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػن - 

 ٫ن كْٜن رن أرِ حٿلَ ٫ن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
 اڅ ڃن هَْ ڃخ طيحًٍ رو حٿنخّ حٿلـڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ رټَ ٷخٽ ُىَْ رن ڃ٬خًّش: كيػنخ ٫زي  - 

 ؿنيد ٷخٽ: حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ كيػنِ كْٜن رن أرِ حٿلَ ٫ن ٓڄَس رن
ٻنض ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳي٫خ كـخڃًخ ٳؤڃَه أڅ ّلـڄو ٳؤهَؽ ڃلخؿڂ -

ٿو ڃن ٷًَڅ ٳؤٿِڃو اّخه ٳ٣َ٘و ر٤َٱ ٗٴَس ٳٜذ حٿيځ ٳِ انخء ٫نيه ٳيهپ ٫ڀْو ٍؿپ 
ڃن رنِ ٳِحٍس ٳٸخٽ: ڃخ ىٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ٚځ طڄټن ىٌح ڃن ؿڀيٹ ّٸ٬٤و ٷخٽ: ٳٔڄ٬ض 

٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ىٌح حٿلـڂ ٷخٽ: ًڃخ حٿلـڂ ٷخٽ: ىٌ ڃن هَْ ڃخ طيحًٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
 رو حٿنخّ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حْٕٗذ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن  - 
 كْٜن رن أرِ حٿلَ حٿ٬نزَُ ٳٌٻَ نلٌ كيّغ ُىَْ.

حًى ٷخٙ: كيػنخ ىڄخځ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ًأرٌ ى - 
 ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ڃن طٌٟؤ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٳزيخ ًن٬ڄض ًڃن حٯظٔپ ٳيٌ أٳ٠پ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ًأرٌ ىحًى ٷخٙ: كيػنخ ىڄخځ ٫ن  - 

 يد ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس رن ؿن
 ٙ ط٫ٚنٌح رڀ٬نش حهلل ًٙ ر٠ٰزو ًٙ رخٿنخٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن ڃلڄي رن  - 

 ٫ڄًَ رن ٤٫خء ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ ٫ڀِ رن كْٔن:
 ٫زْي حهلل. حٓڂ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٫زي حهلل ًحٓڂ ڃْټخثْپ ٫ڀْو حٿٔٚځ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 

 ٓڄَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ڃن طٌٟؤ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٳزيخ ًن٬ڄض ًڃن حٯظٔپ ٳخٿٰٔپ أٳ٠پ.-
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ٷْْ كيػنخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ُىَْ كيػنخ حٌٕٓى رن - 
 ػ٬ڀزش رن ٫زخى حٿ٬زيُ ڃن أىپ حٿزَٜس ٷخٽ:

ٗييص ٌّڃًخ ه٤زش ٿٔڄَس رن ؿنيد ٳٌٻَ ٳِ ه٤زظو كيّؼًخ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: رْنخ أنخ ًٯٚځ ڃن حٕنٜخٍ نَڃِ ٳِ ٯَْٟن ٿنخ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل 

ػش ٳِ ٫ْن حٿنخ٧َ حٌٓىص ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ اًح ٻخنض حٿ٘ڄْ ٷْي ٍڃلْن أً ػٚ
كظَ آٟض ٻؤنيخ طنٌڃش ٷخٽ: ٳٸخٽ أكينخ ٿٜخكزو: حن٤ڀٶ رنخ اٿَ حٿڄٔـي ٳٌحهلل ٿْليػن 
ٗؤڅ ىٌه حٿ٘ڄْ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أڃظو كيّؼًخ ٷخٽ: ٳيٳ٬نخ اٿَ حٿڄٔـي 

ّ ٳخٓظٸيځ ٳبًح ىٌ رخٍُ ٷخٽ: ًًحٳٸنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن هَؽ اٿَ حٿنخ
ٳٸخځ رنخ ٻؤ٣ٌٽ ڃخ ٷخځ رنخ ٳِ ٛٚس ٷ٢ ٙ نٔڄ٪ ٿو ٌٛطًخ ػڂ ٍٻ٪ ٻؤ٣ٌٽ ڃخ ٍٻ٪ رنخ ٳِ 
ٛٚس ٷ٢ ٙ نٔڄ٪ ٿو ٌٛطًخ ػڂ ٳ٬پ ٳِ حٿَٻ٬ش حٿؼخنْش ڃؼپ ًٿٺ ٳٌحٳٶ طـڀِ حٿ٘ڄْ 
ؿڀٌٓو ٳِ حٿَٻ٬ش حٿؼخنْش ٷخٽ ُىَْ كٔزظو ٷخٽ: ٳٔڀڂ ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ًٗيي أنو ٫زي 

ٌٓٿو ػڂ ٷخٽ: أّيخ حٿنخّ أن٘يٻڂ رخهلل اڅ ٻنظڂ ط٬ڀڄٌڅ أنِ ٷَٜص ٫ن ِٗء ڃن حهلل ًٍ
طزڀْٮ ٍٓخٙص ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٿڄخ أهزَطڄٌنِ ًحٹ ٳزڀٰض ٍٓخٙص ٍرِ ٻڄخ ّنزِٰ ٿيخ أڅ 
طزڀٮ ًاڅ ٻنظڂ ط٬ڀڄٌڅ أنِ رڀٰض ٍٓخٙص ٍرِ ٿڄخ أهزَطڄٌنِ ًحٹ ٷخٽ: ٳٸخځ ٍؿخٽ ٳٸخٿٌح: 

ًنٜلض ٕڃظٺ ًٷ٠ْض حٿٌُ ٫ڀْٺ ػڂ ٓټظٌح ػڂ ٷخٽ:  ن٘يي أنٺ ٷي رڀٰض ٍٓخٙص ٍرٺ
ًٙ ٫ِّڄٌڅ أڅ ٻٌٔٱ ىٌه حٿ٘ڄْ ًٻٌٔٱ ىٌح حٿٸڄَ ًًُحٽ ىٌه  أڃخ ر٬ي ٳبڅ ٍؿخ
حٿنـٌځ ٫ن ڃ٤خٿ٬يخ ٿڄٌص ٍؿخٽ ٨٫ڄخء ڃن أىپ حٍٕٝ ًانيڂ ٷي ٻٌرٌح ًٿټنيخ آّخص 

 رش ڃن آّخص حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٬ّظزَ ريخ ٫زخىه ٳْن٨َ ڃن ّليع ٿو ڃنيڂ طٌ
ًأّڂ حهلل ٿٸي ٍأّض ڃنٌ ٷڄض أٛڀِ ڃخ أنظڂ ٙٷٌڅ ٳِ أڃَ ىنْخٻڂ ًآهَطټڂ ًانو ًحهلل ٙ 
طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ ّوَؽ ػٚػٌڅ ٻٌحرًخ آهَىڂ ح٫ٌٍٕ حٿيؿخٽ ڃڄٌٔف حٿ٬ْن حٿٍَْٔ ٻؤنيخ 
٫ْن أرِ ّلَْ ٿْ٘ن كْنجٌ ڃن حٕنٜخٍ رْنو ًرْن كـَس ٫خث٘ش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيخ 

أً ٷخٽ: ڃظَ ڃخ ّوَؽ ٳبنو ٌٓٱ ٫ِّڂ أنو حهلل ٳڄن آڃن رو ًٛيٷو  ًانيخ ڃظَ ّوَؽ
ًحطز٬و ٿڂ ّنٴ٬و ٛخٿق ڃن ٫ڄڀو ٓڀٲ ًڃن ٻٴَ رو ًٻٌرو ٿڂ ٬ّخٷذ رِ٘ء ڃن ٫ڄڀو ًٷخٽ 
كٔن حْٕٗذ: رِٔء ڃن ٫ڄڀو ٓڀٲ ًانو ٨ْٓيَ أً ٷخٽ: ٌٓٱ ٨ّيَ ٫ڀَ حٍٕٝ 

ًٙ ٻڀيخ اٙ حٿلَځ ًرْض حٿڄٸيّ ًانو ّلَٜ حٿڄئڃنْن ٳِ رْ ض حٿڄٸيّ ٳِْٿِٿٌڅ ُٿِح
ٗيّيًح ػڂ ّيڀټو حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًؿنٌىه كظَ اڅ ؿٌځ حٿلخث٢ أً ٷخٽ: أٛپ حٿلخث٢ ًٷخٽ 
كٔن حْٕٗذ: ًأٛپ حٿ٘ـَس ٿْنخىُ أً ٷخٽ: ّٸٌٽ: ّخ ڃئڃن أً ٷخٽ: ّخ ڃٔڀڂ ىٌح ّيٌىُ 

 أً ٷخٽ: ىٌح ٻخٳَ ط٬خٽ ٳخٷظڀو 
ّظٴخٷڂ ٗؤنيخ ٳِ أنٴٔټڂ ًطٔخءٿٌڅ رْنټڂ ىپ ٷخٽ: ًٿن ّټٌڅ ًٿٺ ٻٌٿٺ كظَ طًَح أڃٌٍح 

ٻخڅ نزْټڂ ًٻَ ٿټڂ ڃنيخ ًٻَح ًكظَ طًِٽ ؿزخٽ ٫ڀَ ڃَحطزيخ ػڂ ٫ڀَ أػَ ًٿٺ حٿٸزٞ 
 ٷخٽ: ػڂ ٗييص ه٤زش ٿٔڄَس ًٻَ ٳْيخ ىٌح حٿليّغ ٳڄخ ٷيځ ٻڀڄش ًٙ أهَىخ ٫ن ڃ٬ٌٟيخ.

نخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤ - 
 ٓڄَس .

 ٫ن ٓڄَس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: نِٽ حٿٸَآڅ ٫ڀَ ٓز٬ش أكَٱ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄَ رن ٬ٓي أرٌ ىحًى حٿلٴَُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن  - 
 حٌٕٓى رن ٷْْ ٫ن ػ٬ڀزش رن ٫زخى ٫ن ٓڄَس .

 ټٔٴض حٿ٘ڄْ ٳٸخٽ: أڃخ ر٬ي.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ذ كْن حن-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 

 ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
طٌٗټٌڅ أڅ ّڄٖ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أّيّټڂ ڃن حٿ٬ـڂ ًٷخٽ ٫ٴخڅ ڃَس ڃن ح٫ٕخؿڂ ػڂ -

 ڀظټڂ ًّؤٻڀٌڅ ٳْجټڂ.ّټٌنٌڅ أٓيح ٙ ّٴًَڅ ّٸظڀٌڅ ڃٸخط
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٷظخىس  - 

 ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 حٿز٬ْخڅ رخٿوْخٍ ڃخ ٿڂ ّظٴَٷخ.-
ن حٿلٔن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٷظخىس ٫ - 

 ٫ن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 حٿـخٍ أكٶ رخٿـٌحٍ أً رخٿيحٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ رٸْش ٫ن آلخٵ رن ػ٬ڀزش ٫ن  - 

 ڃټلٌٽ ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ:
 أڅ نن٨ٴيخ. أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نظوٌ حٿڄٔخؿي ٳِ ىّخٍنخ ًأڃَنخ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ىٻْن كيػنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن حٿلټڂ ًكزْذ  - 

 ٫ن ڃْڄٌڅ رن أرِ ٗزْذ ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 حٿزٌٔح حٿؼْخد حٿزْخٝ ٳبنيخ أ٣يَ ًأ٣ْذ ًٻٴنٌح ٳْيخ ڃٌطخٻڂ.-
 نخ حٿلٔن رن ّلَْ ڃن أىپ ڃًَ ٫ًڀِ رن آلخٵ ٷخٙ:كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
 أنزؤنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن ًٍٷخء رن اّخّ ٫ن ٫ڀِ رن ٍر٬ْش ٫ن ٓڄَس ٷخٽ:-
 ٷخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳو٤ذ ٳنيَ ٫ن حٿيرخء ًحٿڄِٳض.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ؿََّ كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ ڃؼڀو. - 
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن ى٘خځ ٫ًزي حٿٌحكي رن ٯْخع ٷخٙ: كيػنخ أرٌ  كيػنخ ٫زي - 

 ٫ٌحنش ٫ن حٌٕٓى رن ٷْْ ٫ن ػ٬ڀزش ٫ن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ حٿ٤٬خٍ كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 

 ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ:ٓڄَس أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ٻپ ٯٚځ ڃَطين ر٬ٸْٸظو طٌرق ٫نو ٌّځ ٓخر٬و ًّڄخ١ ٫نو حًٍٕ ًّٔڄَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس أڅ  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 حٿز٬ْخڅ رخٿوْخٍ ڃخ ٿڂ ّظٴَٷخ ًّؤهٌ ٻپ ًحكي ڃنيڄخ ڃخ ٍِٟ ڃن حٿزْ٪.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ حٌٕٓى رن ٷْْ ٫ن ػ٬ڀزش  - 

 رن ٫زخى ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ:
ٷخځ ٌّڃخ ه٤ْزخ ٳٌٻَ ٳِ ه٤زظو كيّؼخ ٷخٽ: رْنڄخ أنخ ًٯٚځ ڃن حٕنٜخٍ نَڃِ ٳِ -

ٳِ ٫ْن ٯَْٟن ٿنخ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً ٣ڀ٬ض حٿ٘ڄْ ٳټخنض 
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حٿنخ٧َ ٷْي ٍڃلْن ًٓخٵ حٿليّغ ػڂ ٷخٽ أڃخ ر٬ي ًٷخٽ: ػڂ ٷزٞ أ٣َحٱ أٛخر٬و ػڂ ٷخٽ: 
أً ٷخځ أنخ أٗٺ ڃَس أهٍَ ًٷي كٴ٨ض ڃخ ٷخٽ ٷخٽ: ٳڄخ ٷيځ ٻڀڄش ٫ن ڃنِٿظيخ ًٙ أهَ 
ْٗجخ ًٷي ٷخٽ أرٌ ٫ٌحنش: رْنڄخ أنخ ًٯٚځ ڃن حٕنٜخٍ ًٷخٽ أ٠ّخ: ٳخٌٓىص كظَ آٟض 

 : ًًُٽ ًٿټنيخ ًًُٽ أٌٛد.ًٷي ٷخٽ أرٌ ٫ٌحنش
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن ى٘خځ ٫ًزي حٿٌحكي ًحرن ٯْخع ٷخٙ: كيػنخ أرٌ  - 

 ٫ٌحنش ٫ن حٌٕٓى رن ٷْْ ٫ن ػ٬ڀزش ٫ن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.
لٔن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ كيػنخ ڃ٬خً كيػنِ أرِ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿ - 

 ٓڄَس:
 أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿظزظپ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس أڅ  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٻپ ٯٚځ ڃَطين ر٬ٸْٸظو طٌرق ٌّځ ٓخر٬و ًّلڀٶ ٍأٓو ًّيڃَ.-
كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ حٿ٤٬خٍ كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو اٙ أنو ٷخٽ:
ًّٔڄَ ٷخٽ ىڄخځ ٳِ كيّؼو ًٍحؿ٬نخه ًّيڃَ ٷخٽ ىڄخځ: ٳټخڅ ٷظخىس ّٜٲ حٿيځ ٳْٸٌٽ: اًح -

اًح  ًرق حٿ٬ٸْٸش طئهٌ ٌٛٳش ٳظٔظٸزپ أًىحؽ حٿٌرْلش ػڂ طٌٟ٪ ٫ڀَ ّخٳٌم حٿٜزِ كظَ
 ٓخٽ ٯٔپ ٍأٓو ػڂ كڀٶ ر٬ي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ أهزَنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس  - 
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ؿخٍ حٿيحٍ أكٶ رخٿيحٍ ڃن ٯَْه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ كيػنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء  - 

 ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد.
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطِ رٸ٬ٜش ٳْيخ ػَّي ٳظ٬خٷزٌىخ اٿَ حٿ٨يَ ڃن ٯيًس -

ّٸٌځ نخّ ًّٸ٬ي آهًَڅ ٷخٽ ٿو ٍؿپ: ىپ ٻخنض طڄي ٷخٽ: ٳڄن أُ ِٗء ط٬ـذ ڃخ ٻخنض 
 طڄي اٙ ڃن ىخ ىنخ ًأٗخٍ اٿَ حٿٔڄخء.

أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ  - 
 ؿنيد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ڃن ٷظپ ٫زيه ٷظڀنخه ًڃن ؿي٩ ٫زيه ؿي٫نخه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٫ن أرِ أڃْش ْٗن ٿو كيػنخ حٿلٔن  - 

 ٫ن ٓڄَس ٷخٽ:
 ًڃن أهَٜ ٫زيه هْٜنخه.-
ػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٬ٗزش ًأرٌ ىحًى أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ؿخٍ حٿيحٍ أكٶ رخٿيحٍ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن كزْذ رن أرِ ػخرض ًحٿلټڂ  - 
 ؿنيد ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:٫ن ڃْڄٌڅ رن أرِ ٗزْذ ٫ن ٓڄَس رن 

 حٿزٌٔح حٿؼْخد حٿزْٞ ٳبنيخ أ٣ْذ ًأ٣يَ ًٻٴنٌح ٳْيخ ڃٌطخٻڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ رٸْش رن حٿٌٿْي ٫ن آلخٵ رن ػ٬ڀزش ٫ن  - 

 ڃټلٌٽ ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 أكيٻڂ ڃن أَْٓ أهْو ٳْٸظڀو.ٙ ّظ٬خ٣َ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ حٿلـخؽ رن أ٣ٍؤس ٫ن ٬ْٓي رن  - 

 ُّي رن ٫ٸزش ٫ن أرْو ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ڃن  ڃن أٛخد ڃظخ٫و ر٬ْنو ٳيٌ أكٶ رو ًّظز٪ ٛخكزو ڃن حٗظَحه ڃنو ًٷخٽ ِّّي ڃَس:-

 ًؿي ڃظخ٫و.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٓحىس  - 

 حٿٸَُْ٘ ّليع ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
ٙ َّٰنټڂ أًحڅ رٚٽ ًٙ ىٌح حٿٴـَ حٿڄٔظ٤ْپ ًٿټن حٿٴـَ حٿڄٔظ٤َْ ًأًڃؤ رْيه ىټٌح -

 ڄنَ.ًأٗخٍ ِّّي رْيه حٿْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 

 ٓڄَس رن ؿنيد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ڃن ڃڀٺ ًح ٍكڂ ڃلَځ ٳيٌ ٫ظْٶ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٌّٓٲ أنزؤنخ ٫ٌٱ ًىًٌس كيػنخ ٫ٌٱ  - 

 ًحثپ ٳِ ڃـڀْ ٷٔخڃش ٷخٽ:كيػنخ ْٗن ڃن رټَ رن 
ىهڀض ٫ڀَ ٓڄَس ًىٌ ّلظـڂ ٳٸخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: اڅ -

 ڃن هَْ ىًحثټڂ حٿلـخڃش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ٤ن كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس  - 

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 يٌ ٿًٖٽ ڃنيڄخ ًاًح رخ٩ ر٬ْخ ڃن ٍؿڀْن ٳيٌ ٿًٖٽ ڃنيڄخ.اًح أنټق حٿٌٿْخڅ ٳ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن ٓڄَس  - 

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
اڅ ڃنيڂ ڃن طؤهٌه حٿنخٍ اٿَ ٍٻزظْو ًڃنيڂ ڃن طؤهٌه حٿنخٍ اٿَ كـِطو ًڃنيڂ ڃن طؤهٌه -

 اٿَ طَٷٌطو. حٿنخٍ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ى٘خځ رن أرِ ٫زي حهلل ًكڄخى ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 حٿلٔن ٫ن ٓڄَس أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
أّڄخ حڃَأس ًُؿيخ ًٿْخڅ ٳيِ ٿًٖٽ ڃنيڄخ ًأّڄخ ٍؿپ رخ٩ ر٬ْخ ڃن ٍؿڀْن ٳيٌ ٿًٖٽ -

 ڃنيڄخ.
رِ كيػنخ ى٘خځ رن ٫زي حٿڄڀٺ أنزؤنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ًٴخڅ كيػنخ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

٫ٌحنش كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن كْٜن ٍؿپ ڃن رنِ ٳِحٍس ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد 
 ٷخٽ:
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أطِ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫َحرِ ًىٌ ّو٤ذ ٳٸ٤٪ ٫ڀْو ه٤زظو ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ -
ِ آَحثْپ ٳٚ أىٍُ أُ حٿيًحد حهلل ٻْٲ طٸٌٽ ٳِ حٿ٠ذ ٷخٽ: أڃش ڃٔوض ڃن رن

 ڃٔوض.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن  - 

 كْٜن رن ٷزْٜش حٿٴِحٍُ ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ:
 ٓؤٽ أ٫َحرِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
نخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػ - 

 ٓڄَس رن ؿنيد.
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ ڃنخىّو ٳنخىٍ ٳِ ٌّځ ڃ٤َْ حٿٜٚس ٳِ حٿَكخٽ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ؿََّ رن كخُځ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن  - 

 ٫ڄَْ ٫ن كْٜن ٫ن أرِ حٿلَ ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ:
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّلظـڂ رٸَڅ ١ًَّ٘ ر٤َٱ ٓټْن ٳيهپ  ٍأّض-

ٍؿپ ڃن ٗڄن ٳٸخٽ ٿو: ٿڂ طڄټن ٧يَٹ أً ٫نٸٺ ڃن ىٌح ّٴ٬پ ريخ ڃخ أٍٍ ٳٸخٽ: ىٌح 
 حٿلـڂ ًىٌ ڃن هَْ ڃخ طيحًّظڂ رو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ حرن رَّيس أنو - 
 ٓڄ٪ ٓڄَس رن ؿنيد ّٸٌٽ:

انو ٿْڄن٬نِ أڅ أطټڀڂ رټؼَْ ڃڄخ ٻنض أٓڄ٪ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ىخ ىنخ -
ڃن ىٌ أٻؼَ ڃنِ ًٻنض ٿْڀظجٌ ٯٚڃخ ًانِ ٻنض ٕكٴ٦ ڃخ أٓڄ٪ ڃنو ٛڀْض ًٍحء ٌٍٓٽ 

حهلل حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٛڀَ ٫ڀَ أځ ٻ٬ذ ڃخطض ًىِ نٴٔخء ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڀٜٚس ٫ڀْيخ ٤ًٓيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٙ: كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس  - 
 ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ڃن ٷظپ ٫زيه ٷظڀنخه ًڃن ؿي٫و ؿي٫نخه ٷخٽ ّلَْ: ػڂ نِٔ حٿلٔن ر٬ي ٳٸخٽ: ٙ ّٸظپ رو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن أرِ ٫ًَرش ًحرن ؿ٬ٴَ كيػنخ  - 

٬ْٓي ٫ن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ:

أنو نيَ ٫ن رْ٪ حٿلٌْحڅ رخٿلٌْحڅ نْٔجش ٷخٽ ّلَْ: ػڂ نِٔ حٿلٔن ٳٸخٽ: اًح حهظڀٲ -
 حٿٜنٴخڅ ٳٚ رؤّ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ كْٔن حٿڄ٬ڀڂ كيػنخ ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن  - 
 ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ:

 ٛڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حڃَأس ڃخطض ٳِ نٴخٓيخ ٳٸخځ ٤ًٓيخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٓٴْخڅ ًڃ٬زي رن هخٿي ٫ن ُّي  - 

 ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ:رن ٫ٸز
 ّٸَأ ٳِ حٿ٬ْيّن د}ٓزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ{ً}ىپ أطخٹ كيّغ حٿٰخْٗش{.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ  - 
 ٫ن ڃْڄٌڅ رن أرِ ٗزْذ ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٿزٌٔح حٿؼْخد حٿزْٞ ًٻٴنٌح ٳْيخ ڃٌطخٻڂ ٳبنيخ أ٣يَ ًأ٣ْذ.ح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ًحرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي  - 

حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ُّي رن ٫ٸزش ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ:

ًٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ: ٻيًف ّټيف ريخ حٿَؿپ اٙ أڅ  اڅ ىٌه حٿڄٔخثپ ٻي ّټي ريخ أكيٻڂ ًؿيو-
 ّٔؤٽ ًح ٓڀ٤خڅ أً ٳِ أڃَ ٙ ري ڃنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٌٕٓى رن ٷْْ ٫ن ػ٬ڀزش رن  - 
 ٫زخى ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد.

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٳِ ٻٌٔٱ ٳڀڂ ّٔڄ٪ ٿو ٌٛص.-
كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ: ٷخٽ ٬ٗزش: ًكيػنخ حٿلټڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٓڄَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ڃن كيع رليّغ ًىٌ ٍَّ أنو ٻٌد ٳيٌ أكي حٿټخًرْن.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٓڄَس. - 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ حٿٴـَ ٳٸخٽ: ىخ ىنخ ڃن رنِ ٳٚڅ أكي ػٚػخ ٳٸخٽ أڅ حٿنزِ ٛڀَ -

 ٍؿپ أنخ ٷخٽ: ٳٸخٽ: اڅ ٛخكزټڂ ڃلزٌّ ٫ن حٿـنش رَيّنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٫ن ىٚٽ رن  - 

 ّٔخٱ ٫ن ٓڄَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ٚځ ر٬ي حٿٸَآڅ أٍر٪ ًىِ ڃن حٿٸَآڅ ٙ ٠َّٹ رؤّين ريأص ٓزلخڅ حهلل ًحٿلڄي أٳ٠پ حٿټ-

 هلل ًٙ اٿو اٙ حهلل ًحهلل أٻزَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ  - 

ٓڄَس  ٫ن حرن أرِ ٿْڀَ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو: أنزؤنخ حٿلټڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ض حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن
 رن ؿنيد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ڃن ًٍٍ ٫نِ كيّؼخ ًىٌ ٍَّ أنو ٻٌد ٳيٌ أكي حٿټخًرْن ًٷخٽ ٫ٴخڅ أ٠ّخ حٿټٌحرْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ِّّي ٬ّنِ حرن ارَحىْڂ ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 

 ٓڄَس ٷخٽ:
 اٙ نيخنخ ٫ن حٿڄؼڀش ًأڃَنخ رخٿٜيٷش.ڃخ ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤زش -
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٷخٽ: - 
ٓڄ٬ض حٿڄيڀذ رن أرِ ٛٴَس ٷخٽ: ٷخٽ ٓڄَس رن ؿنيد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: -

ٙ طٜڀٌح كْن ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ٳبنيخ ط٤ڀ٪ رْن ٷَنِ ٤ْٗخڅ ًٙ كْن طْٰذ ٳبنيخ طْٰذ رْن 
 ِ ٤ْٗخڅ.ٷَن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أً ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس  - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ڃن ڃڀٺ ًح ٍكڂ ڃلَځ ٳيٌ كَ.-
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄْي ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس. - 
ڂ ٻخڅ ّٔټض ٓټظظْن اًح ىهپ ٳِ حٿٜٚس ًاًح ٳَ٭ ڃن أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-

حٿٸَحءس ٳؤنټَ ًٿٺ ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٳټظزٌح اٿَ أرِ رن ٻ٬ذ ّٔؤٿٌنو ٫ن ًٿٺ ٳټظذ: أڅ 
 ٛيٵ ٓڄَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ ٫ؼڄخڅ رن ٬ٓي حٿټخطذ ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ  - 
 حرن َّْٓن:

ًٷخٽ ٓڄَس: ٛن٬ض ْٓٴِ ٫ڀَ ْٓٲ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٛن٬ض ْٓٴِ ٫ڀَ ْٓٲ ٓڄَس -
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ كنٴْخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ كـخؽ رن أ٣ٍؤس ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 
 ٓڄَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 حٷظڀٌح ٌْٗم حٿڄَ٘ٻْن ًحٓظزٸٌح َٗهيڂ.-
كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ حٿؼٌٍُ كيػنِ أرِ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 ٓڄ٬خڅ رن ڃ٘نؾ ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ:
ٻنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ؿنخُس ٳٸخٽ: أىينخ ڃن رنِ ٳٚڅ أكي ٷخٿيخ ػٚػخ -

ٳٸخځ ٍؿپ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃخ ڃن٬ٺ ٳِ حٿڄَطْن حًٕٿْْن أڅ طټٌڅ 
أڃخ انِ ٿڂ أنٌه رٺ اٙ ٿوَْ اڅ ٳٚنخ ٿَؿپ ڃنيڂ ڃخص انو ڃؤٌٍٓ رَيّنو ٷخٽ: ٷخٽ:  أؿزظنِ

 ٿٸي ٍأّض أىڀو ًڃن ّظلِڅ ٿو ٷ٠ٌح ٫نو كظَ ڃخ ؿخء أكي ٤ّڀزو رِ٘ء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٳَحّ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن  - 

 ٓڄَس ٳٌٻَ حٿليّغ.
ػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓٴْخڅ حٿ٬ڄَُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرْو ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ٓڄ٬خڅ رن ڃ٘نؾ ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٳٌٻَ حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن أرْو ٫ن ٬ْٓي  - 

 رن ڃًَٔٵ ٫ن حٿ٬٘زِ ٳٌٻَ ىٌح حٿليّغ ٳليػض رو أرِ ٳٸخٽ:
 .ٿڂ أٓڄ٬و ڃن ًٻْ٪-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ًًٍف كيػنخ ٬ْٓي  - 

رن أرِ ٫ًَرش ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ حٿڄيڀذ ٫ن ٓڄَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ٳبنو ٫ڀْټڂ ريٌح حٿزْخٝ ٳڀْڀزٔو أهْخٍٻڂ ًٷخٽ ًٍف: ٳڀْڀزٔو أكْخإٻڂ ًٻٴنٌح ٳْو ڃٌطخٻڂ -
 ڃن هَْ ػْخرټڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش  - 
 ٷخٽ: ٷخٽ ٓڄَس: ٳٌٻَه ًًٻَ ٬ّنِ ٫ٴخڅ ٫ن ًىْذ أ٠ّخ ٿْْ ٳْو أرٌ حٿڄيڀذ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زيس كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس ٷخٽ: - 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن رْ٪ حٿلٌْحڅ رخٿلٌْحڅ نْٔجش.نيَ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس  - 

 ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
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 ڃن أكخ١ كخث٤خ ٫ڀَ أٍٝ ٳيِ ٿو.-
 ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي اٙ أنو ٷخٽ ڃن أكخ١.  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ أنزؤنخ ٫زْي حهلل ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ  - 

 ٫ن كْٔن رن ٷزْٜش ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ:
ٓؤٽ أ٫َحرِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّو٤ذ ٳٸ٤٪ ٫ڀْو ه٤زظو ٳٸخٽ: ّخ -

ٽ ٳِ حٿ٠زخد ٳٸخٽ: ڃٔوض أڃش ڃن رنِ آَحثْپ ٳخهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ طٸٌ
 أ٫ڀڂ ٳِ أُ حٿيًحد ڃٔوض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن  - 
 حٿلٔن ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 خ.حٿز٬ْخڅ رخٿوْخٍ ڃخ ٿڂ ّظٴَٷ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ  - 

ح٬ٕٗغ رن ٫زي حٿَكڄن حٿـَڃِ ٫ن أرْو ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد أڅ ٍؿٚ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ْزيخ ٍأّض ٻؤڅ ىٿٌح ىٿْض ڃن حٿٔڄخء ٳـخء أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳؤهٌ ر٬َحٷ-
ٳَ٘د ڃنو َٗرخ ٬ْٟٴخ ٷخٽ ٫ٴخڅ: ًٳْو ٬ٟٲ ػڂ ؿخء ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ٫نو ٳؤهٌ 
ر٬َحٷْزيخ ٳَ٘د كظَ ط٠ڀ٪ ػڂ ؿخء ٫ؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ٫نو ٳؤهٌ ر٬َحٷْزيخ ٳَ٘د 

 ٳخنظ٤٘ض ڃنو ٳخنظ٠ق ٫ڀْو ڃنيخ ِٗء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كڄْي ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 
 ڄَس رن ؿنيد.ٓ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٔټض ٓټظظْن اًح ىهپ ٳِ حٿٜٚس ًاًح ٳَ٭ ڃن -

حٿٸَحءس ٳؤنټَ ًٿٺ ٫ڄَحڅ رن كْٜن ًٻظزٌح اٿَ أرِ رن ٻ٬ذ ٳټظذ اٿْيڂ: أڅ ٛيٵ 
 ٓڄَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ُىَْ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ىٚٽ رن  - 
ٍرْ٪ رن ٫ڄْڀش حٿٴِحٍُ ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ّٔخٱ ٫ن 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ:

أكذ حٿټٚځ اٿَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أٍر٪: ٙ اٿو اٙ حهلل ًٓزلخڅ حهلل ًحٿلڄي هلل ًحهلل أٻزَ -
ٙ ٠َّٹ رؤّين ريأص ًٙ طٔڄْن ٯٚڃٺ ّٔخٍح ًٙ ٍرخكخ ًٙ نـْلخ ًٙ أٳڀق ٳبنٺ 

َِ.طٸٌٽ: أػڂ ىٌ ٳ  ٚ ّټٌڅ ٳْٸٌٽ: ٙ انڄخ ىن أٍر٪ ٳٚ طِّيڅ ٫ڀ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٷخٽ: ٷخٽ ٓڄَس: - 
كٴ٨ض ٓټظظْن ٳِ حٿٜٚس ٓټظش اًح ٻزَ حٗڃخځ كظَ ّٸَأ ًٓټظش اًح ٳَ٭ ڃن ٷَحءس -

رن كْٜن ٳټظزٌح اٿَ أرِ ٳخطلش حٿټظخد ًٌٍٓس ٫ني حٿَٻ٩ٌ ٷخٽ: ٳؤنټَ ًٿٺ ٫ڀْو ٫ڄَحڅ 
 ٳِ ًٿٺ اٿَ حٿڄيّنش ٷخٽ: ٳٜيٵ ٓڄَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ كڄخى ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 
 ٓڄَس رن ؿنيد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
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ٴًَڅ ٌّٗٺ أڅ ّڄٖ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أّيّټڂ ڃن ح٫ٕخؿڂ ػڂ ّـ٬ڀيڂ حهلل أٓيح ٙ ّ-
 ٳْٸظڀٌڅ ڃٸخطڀظټڂ ًّؤٻڀٌڅ ٳْجټڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس  - 
 ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٌّٗٺ أڅ ّڄٖ حهلل أّيّټڂ. ٳٌٻَ ڃؼڀو-
ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ - 

 ٓڄَس رن ؿنيد ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
طٌٗټٌڅ أڅ ّڄٖ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أّيّټڂ ڃن حٿ٬ـڂ ػڂ ّټٌنٌڅ أٓيح ٙ ّٴًَڅ ٳْٸظڀٌڅ -

 ڃٸخطڀظټڂ ًّؤٻڀٌڅ ٳْجټڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٷخٽ: - 
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو ٷخٽ أرِ: ًكيػنخه َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-

 ىْ٘ڂ ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ. ڃؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ٷظخىس ًكڄْي ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 

 ٓڄَس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 أكٶ رخٿـٌحٍ. حٿـخٍ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس أڅ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 حٿز٬ْخڅ رخٿوْخٍ ڃخ ٿڂ ّظٴَٷخ أً ّؤهٌ ٻپ ًحكي ڃنيڄخ ڃخ ٍِٟ ڃن حٿزْ٪.-
: كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٙ - 

 ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 حٿز٬ْخڅ رخٿوْخٍ ڃخ ٿڂ ّظٴَٷخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس أڅ حٿنزِ ٛڀَ  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 حٿ٬ڄٍَ ؿخثِس.-
أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس أڅ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٛٚس حٿ٤ٌَٓ ٛٚس حٿ٬َٜ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس أڅ  - 

 نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ:
 رق ٌّځ ٓخر٬و ًّلڀٶ ًّيڃَ.ٻپ ٯٚځ ٍىْنش ٿ٬ٸْٸظو طٌ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ أنزؤنخ رَ٘ رن كَد ٫ن ٓڄَس رن  - 

 ؿنيد ٷخٽ: أكٔزو ڃَٳ٫ٌخ:
 ڃن نِٔ ٛٚس ٳڀْٜڀيخ كْن ٌّٻَىخ ًڃن حٿٰي ٿڀٌٷض.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًَّٓؾ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٫ن رَ٘ ٷخٽ: - 
 ٓڄَس ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.ٓڄ٬ض -
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس أڅ  - 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ڃن طٌٟؤ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٳزيخ ًن٬ڄض ًڃن حٯظٔپ ٳٌٿٺ أٳ٠پ.-
 ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس. كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ - 
أڅ ٌّځ كنْن ٻخڅ ٌّڃخ ڃ٤َْح ٳؤڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنخىّو: اڅ حٿٜٚس ٳِ -

 حٿَكخٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس  - 

 ڃؼڀو ٌٓحء.
ڄخى أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس أڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ك - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 نِٽ حٿٸَآڅ ٫ڀَ ػٚػش أكَٱ ٷخٽ ٫ٴخڅ ڃَس: أنِٽ حٿٸَآڅ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ٕرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس - 
ؿٚڅ حٿڄَأس ٳخًٕٽ أكٶ ًاًح أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: اًح طًِؽ حٿَ-

 حٗظٍَ حٿَؿٚڅ حٿزْ٪ ٳخًٕٽ أكٶ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس - 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن رْ٪ حٿلٌْحڅ رخٿلٌْحڅ نْٔجش.-
زش أهزَنِ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٷخٽ: كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ أنزؤنخ ٬ٗ - 

 ٓڄ٬ض ُّي رن ٫ٸزش ٷخٽ:
ٓڄ٬ض ٓڄَس رن ؿنيد أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: حٿڄٔخثپ ٻيًف ّټيف ريخ -

حٿَؿپ ًؿيو ٳڄن ٗخء أرٸَ ٫ڀَ ًؿيو ًڃن ٗخء طَٹ اٙ أڅ ّٔؤٽ حٿَؿپ ًح ٓڀ٤خڅ أً 
 خٽ: ٓڀنِ ٳبنِ ًً ٓڀ٤خڅ.ّٔؤٽ ٳِ حٕڃَ ٙ ّـي ڃنو ريح ٷخٽ: ٳليػض رو حٿلـخؽ ٳٸ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ڃنٌٍٜ ًٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس رن  - 
 ؿنيد.

أنو ٻخڅ اًح ٛڀَ ريڂ ٓټض ٓټظظْن اًح حٳظظق حٿٜٚس ًاًح ٷخٽ: }ًٙ حٿ٠خٿْن{ ٓټض -
َ ٻڄخ أ٠ّخ ىنْش. ٳؤنټًَح ًٿٺ ٫ڀْو ٳټظذ اٿَ أرِ رن ٻ٬ذ ٳټظذ اٿْيڂ أرِ: أڅ حٕڃ

 ٛن٪ ٓڄَس.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ِّّي رن ٍُّ٪ ٫ن ٌّنْ ٷخٽ: - 
 ًاًح ٳَ٭ ڃن ٷَحءس حٿٌٍٔس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٚځ رن أرِ ڃ٤ْ٪ ٫ن  - 

 حٌٕٓى رن ٷْْ ٫ن ػ٬ڀزش رن ٫زخى ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ:
ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٻٌٔٱ حٿ٘ڄْ ٍٻ٬ظْن ٙ نٔڄ٪ ٿو ٳْيڄخ ٛڀَ رنخ ٍٓ-

 ٌٛطخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 حٿلٔن ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 حٿز٬ْخڅ رخٿوْخٍ ڃخ ٿڂ ّظٴَٷخ.-
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 أ٬ٓي ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.كيّغ ٫َٳـش رن 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زْيس ٫زي حٿٌحكي رن ًحٛپ كيػنخ ٓڀْڂ ٬ّنِ: حرن  - 

 ٍَُّ ًأرٌ حٕٗيذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٣َٳش.
أڅ ؿيه ٫َٳـش رن أ٬ٓي أْٛذ أنٴو ٳِ حٿـخىڀْش ٌّځ حٿټٚد ٳخطوٌ أنٴخ ڃن ًٍٵ ٳؤنظن -

 ْو ًٓڀڂ أڅ ّظوٌ أنٴخ ٬ّنِ ڃن ًىذ.٫ڀْو ٳؤڃَه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ أرٌ حٕٗيذ كيػنخ ٫زي  - 

حٿَكڄن رن ٣َٳش ٫ن ؿيه ٫َٳـش رن أ٬ٓي أنو أْٛذ أنٴو ٌّځ حٿټٚد ٳِ حٿـخىڀْش 
 ٳٌٻَ حٿليّغ ڃؼڀو.

ٕٗيذ حٿ٤٬خٍىُ ؿ٬ٴَ رن كْخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ْٗزخڅ كيػنخ أرٌ ح - 
 كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ٣َٳش رن ٫َٳـش ٷخٽ:

٫ًُڂ ٫زي حٿَكڄن أنو ٍأٍ ٫َٳـش ٷخٽ: أْٛذ أنٲ ٫َٳـش ٌّځ حٿټٚد ٳخطوٌ أنٴخ ڃن -
 ًٍٵ ٳؤنظن ٫ڀْو ٳؤڃَه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّظوٌ أنٴخ ڃن ًىذ.

يًُ كٌػَس رن أَّٗ أهزَنِ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ حٿ٬ - 
 حٕٗيذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٣َٳش رن ٫َٳـش رن أ٬ٓي

أڅ ؿيه ٫َٳـش رن أ٬ٓي أْٛذ أنٴو ٳِ حٿـخىڀْش ٌّځ حٿټٚد ٳٌٻَ حٿليّغ ٷخٽ أرٌ -
 حٕٗيذ: ٫ًُڂ ٫زي حٿَكڄن أنو ٷي ٍأٍ ؿيه ٬ّنِ: ٫َٳـش.

كيػنِ أرٌ حٕٗيذ ٫ن ٫زي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن طڄْڂ حٿني٘ڀِ - 
 حٿَكڄن رن ٣َٳش رن ٫َٳـش رن أ٬ٓي ٫ن ؿيه ٫َٳـش رن أ٬ٓي:

 أڅ أنٴو أْٛذ ٌّځ حٿټٚد ٳِ حٿـخىڀْش ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ ٫ن  - 

 :ؿ٬ٴَ رن كْخڅ كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن ٣َٳش رن ٫َٳـش
 أڅ ؿيه ٫َٳـش أْٛذ أنٴو ٌّځ حٿټٚد ٳٌٻَ حٿليّغ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٫ؼڄخڅ ٬ّنِ حٿـَڃِ حٿٔڄٔخٍ كيػنخ  - 

آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ؿ٬ٴَ رن كْخڅ حٿ٤٬خٍىُ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٣َٳش رن ٫َٳـش 
 ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ:

٫ڀْو ٳِ حٿـخىڀْش ٳٌٻَ ڃؼڀو ٷخٽ: ٳڄخ أنظن أْٛذ أنٴو ٌّځ حٿټٚد ٬ّنِ: ڃخء حٷظظڀٌح -
 ٫ڀِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ْٗزخڅ كيػنخ أرٌ حٕٗيذ ٫ن كڄخى رن أرِ ٓڀْڄخڅ  - 
 حٿټٌٳِ ٷخٽ:

 ٍأّض حٿڄَْٰس رن ٫زي حهلل ٷي ٗي أٓنخنو رخٿٌىذ ٳٌٻَ ًٿٺ ٗرَحىْڂ ٳٸخٽ: ٙ رؤّ رو.-
 ٓڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ:كيػنخ ٫زي حهلل أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ:  - 
ؿخء ٷٌځ ڃن أٛلخد حٿليّغ ٳخٓظؤًنٌح ٫ڀَ أرِ حٕٗيذ ٳؤًڅ ٿيڂ ٳٸخٿٌح: كيػنخ ٷخٽ: -

ٓڀٌح ٳٸخٿٌح: ڃخ ڃ٬نخ ِٗء نٔؤٿٺ ٫نو ٳٸخٿض حرنظو ڃن ًٍحء حٿٔظَ: ٓڀٌه ٫ن كيّغ 
 ٫َٳـش رن أ٬ٓي أْٛذ أنٴو ٌّځ حٿټٚد.
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٬ٗزش ٫ن ُّخى رن ٫ٚٷش ٷخٽ:  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ - 
 ٓڄ٬ض ٫َٳـش ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

انو ٓظټٌڅ ىنخص ًىنخص ٳڄن أٍحى أڅ ّٴَٵ أڃَ ىٌه حٕڃش ًىڂ ؿڄْ٪ ٳخَٟرٌه رخٿْٔٲ -
 ٻخثنخ ڃن ٻخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زخى رن ٍحٗي ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٿلٔن  - 
 ٸٌٽ:ّ
كيػنِ ٍؿپ ڃن رنِ ٓڀ٢ْ أنو ڃَ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ؿخٿْ ٫ڀَ -

رخد حٿڄٔـي ٫ًڀْو ػٌد ٷ٤َُ ٿْْ ٫ڀْو ٯَْه ڃلظذ رو ًىٌ ّٸٌٽ: حٿڄٔڀڂ أهٌ حٿڄٔڀڂ 
 ٙ ٨ّڀڄو ًٙ ّوٌٿو حٿظٸٌٍ ىخ ىنخ ًَّْ٘ رْيه اٿَ ٛيٍه.

ٌّنْ كيػنِ أرٌ حٿ٬ٚء رن حٿ٘وَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن  - 
 كيػنِ أكي رنِ ٓڀْڂ ًٙ أكٔزو اٙ ٷي ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ّزظڀِ ٫زيه رڄخ أ٤٫خه ٳڄن ٍِٟ رڄخ ٷٔڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿو رخٍٹ -
 حهلل ٿو ٳْو ٬ًًٓو ًڃن ٿڂ َّٝ ٿڂ ّزخٍٹ ٿو.

 ط٬خٿَ ٫نو.كيّغ أرِ حٿڄڀْق ٫ن أرْو ٍِٟ حهلل 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىحًى رن ٫ڄًَ حٿ٠زِ كيػنخ ٫ڀِ رن ىخٗڂ ٬ّنِ: حرن  - 

 حٿزَّي ٫ن أرِ رَ٘ حٿلڀزِ ٫ن أرِ ڃڀْق رن أٓخڃش ٫ن أرْو ٷخٽ:
أٛخد حٿنخّ ٳِ ٌّځ ؿڄ٬ش ٬ّنِ ڃ٤َح ٳؤڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنٌىُ اڅ -

 حٿَكخٽ.حٿٜٚس حٿٌْځ أً حٿـڄ٬ش حٿٌْځ ٳِ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىحًى رن ٫ڄًَ كيػنخ نخٳ٪ رن ٫ڄَ رن ؿڄْپ حٿـڄلِ  - 

 ٷخٽ:
ٍأّض ٤٫خء ًحرن ڃڀْټش ٫ًټَڃش رن هخٿي َّڃٌڅ حٿـڄَس ٷزپ حٿٴـَ ٌّځ حٿنلَ ٳٸخٽ ٿو -

أرِ: ّخ أرخ ٓڀْڄخڅ ٳِ أُ ٓنش ٓڄ٬ض ڃن نخٳ٪ رن ٫ڄَ ٷخٽ: ٓنش طٔ٪ ًٓظْن ٓنش ًٷ٬ش 
 حٿلْٔن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىحًى رن ٫ڄًَ كيػنخ نخٳ٪ رن ٫ڄَ حٿـڄلِ ٫ن حٿٸخٓڂ  - 
 رن أرِ رِس ٳِ ٷٌٿو طزخٍٹ ًط٬خٿَ:

 }ًٙ طڄنن طٔظټؼَ{ ٷخٽ: ٙ ط٤٬ِ ْٗجخ ط٤ڀذ أٻؼَ ڃنو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ نٌف رن كزْذ كيػنخ كٴٚ رن ٯْخع رن ٣ڀٶ رن  - 

حٕكٌٽ ٫ن ػ٬ڀزش رن ٫خٛڂ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ڃ٬خًّش ٫ن ٫خٛڂ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٫ـزخ ٿڀڄئڃن ٙ ّٸ٠ِ حهلل ٿو ْٗجخ اٙ ٻخڅ هَْح ٿو.-
 .كيّغ ٍؿپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء ٷخٽ: ٷخٽ  - 
 ٍؿپ:

ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ًحٿنخّ ٬ّظٸزٌڅ ًٳِ حٿ٨يَ ٷڀش ٳلخنض  ٻنخ-
نِٿش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنِٿظِ ٳڀلٸنِ ڃن ر٬يُ ٳ٠َد ڃنټزِ ٳٸخٽ: }ٷپ 
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أ٫ًٌ رَد حٿٴڀٶ{ ٳٸڀض: }أ٫ًٌ رَد حٿٴڀٶ{ ٳٸَأىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
رَد حٿنخّ{ ٳٸَأىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷَأطيخ ڃ٬و ػڂ ٷخٽ: }ٷپ أ٫ًٌ 

 ًٷَأطيخ ڃ٬و ٷخٽ: اًح أنض ٛڀْض ٳخٷَأ ريڄخ.
 كيّغ ٍؿخٽ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع  - 
د حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٫ن ٫ڀٸڄش رن ٫زي حهلل حٿڄِنِ ٫ن ٍؿخٽ ڃن أٛلخ

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
ڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳڀْظٶ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٿْټَځ ؿخٍه ًڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل -

ًحٿٌْځ حٓهَ ٳڀْظٶ حهلل ًٿْټَځ ْٟٴش ًڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳڀْظٶ حهلل ًٿْٸپ 
 كٸخ أً ٿْٔټض.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن  كيػنخ ٫زي - 
 ٫ڀٸڄش رن ٫زي حهلل حٿڄِنِ.

٫ن ٍؿخٽ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ -
 ڃؼڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن نَٜ رن  - 
 ٫خٛڂ.

ٍؿپ ڃنيڂ أنو أطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٓڀڂ ٫ڀَ أنو ٙ ّٜڀِ اٙ ٛٚطْن  ٫ن-
 ٳٸزپ ًٿٺ ڃنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي كيػنخ حٿلٔن ٷخٽ: ًأهزَنِ  - 
 ٍؿپ ڃن رنِ ٓڀ٢ْ ٷخٽ:

حٿڄٔڀڂ ٙ ٨ّڀڄو ىٳ٬ض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ: حٿڄٔڀڂ أهٌ -
 ًٙ ّوٌٿو حٿظٸٌٍ ىخىنخ حٿظٸٌٍ ىخ ىنخ ڃَطْن أً ػٚػخ ًأٗخٍ رْيه اٿَ ٛيٍه.

 كيّغ ڃ٬ٸپ رن ّٔخٍ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٌٓحىس رن أرِ حٌٕٓى ٫ن أرْو ٫ن ڃ٬ٸپ  - 

 رن ّٔخٍ ٷخٽ:
 أّڄخ ٍح٩ حٓظ٫ََ ٫ٍْش ٳٰ٘يخ ٳيٌ ٳِ حٿنخٍ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٷخٽ: ٓڄ٬ض آڄخ٫ْپ  - 

حٿزَُٜ ّليع ٫ن حرنش ڃ٬ٸپ رن ّٔخٍ ٫ن أرْيخ ڃ٬ٸپ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

ٙ ٻزو حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ڀَ ًؿيو ٳِ ٿْْ ڃن ًحٿِ أڃش ٷڀض أً ٻؼَص ٙ ٬ّيٽ ٳْيخ ا-
 حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿلٔن أڅ ڃ٬ٸپ رن ّٔخٍ  - 
 حٗظټَ ٳيهپ ٫ڀْو ٫زْي حهلل رن ُّخى ٬ّنِ ٬ٌّىه ٳٸخٽ:
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أڃخ أنِ ٓؤكيػٺ كيّؼخ ٿڂ أٻن كيػظٺ رو انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً -
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٙ ّٔظ٫َِ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫زيح ٫ٍْش ٳْڄٌص  أڅ ٌٍٓٽ

 ٌّځ ّڄٌص ًىٌ ٿيخ ٯخٕ اٙ كَځ حهلل ٫ڀْو حٿـنش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٷخٽ: - 
ن ّٔخٍ ٳٸخٽ ڃ٬ٸپ رن ٓڄ٬ض ٫ْخٟخ أرخ هخٿي ٷخٽ: ٍأّض ٍؿڀْن ّوظٜڄخڅ ٫ني ڃ٬ٸپ ر-

ّٔخٍ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃن كڀٲ ٫ڀَ ّڄْن ٿْٸظ٤٪ ريخ ڃخٽ ٍؿپ ٿٸِ 
 حهلل ًىٌ ٫ڀْو ٯ٠زخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٫زي حٿڄـْي حٿؼٸٴِ أرٌ ڃلڄي كيػنخ  - 
 هخٿي ٫ن حٿلټڂ رن ٫زي حهلل ح٫َٕؽ ٫ن ڃ٬ٸپ رن ّٔخٍ.

يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿليّزْش ًىٌ ٍحٳ٪ ٯٜنخ ڃن أٯٜخڅ أنو ٗ-
حٿ٘ـَس رْيه ٫ن ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّزخّ٪ حٿنخّ ٳزخ٬ٌّه ٫ڀَ أڅ ٙ 

 ّٴًَح ًىڂ ٌّڃجٌ أٿٲ ًأٍر٬ڄخثش.
٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄَ حٿٸٌحٍَُّ كيػنخ ّلَْ رن ّڄخڅ - 

 ٓٴْخڅ ٫ن هخٿي ٫ن حٿلټڂ رن ح٫َٕؽ:
 }ّي حهلل ٳٌٵ أّيّيڂ{ ٷخٽ: اڅ ٙ ّٴًَح.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنِ ٫ْخٝ أرٌ هخٿي ٷخٽ: - 
ٻخڅ رْن ؿخٍّن ٿڄ٬ٸپ رن ّٔخٍ ٻٚځ ٳٜخٍص حٿْڄْن ٫ڀَ أكيىڄخ ٳٔڄ٬ض ڃ٬ٸپ رن -

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃن كڀٲ ٫ڀَ ّڄْن ّٸظ٤٪ ريخ ڃخٽ أهْو ّٔخٍ ّٸٌٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛ
 ٿٸِ حهلل ًىٌ ٫ڀْو ٯ٠زخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀِ رن ٫زْي كيػنخ آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن أرِ هخٿي ٫ن  - 
 آڄخ٫ْپ حًٕىُ ٫ن حرنش ڃ٬ٸپ حٿڄِنِ ٷخٿض:

 ٿڄخ ػٸپ أرِ أطخه حرن ُّخى ًٓخٷو ٬ّنِ ًٓخٵ حٿليّغ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ىٿيڂ ٫ن حرن َّْٓن ٫ن ڃ٬ٸپ  - 

 رن ّٔخٍ.
أڅ ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ طًِؽ حڃَأس ٳٔٸ٢ ٬َٗىخ ٳٔؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن -

 حٿٌٛخٽ ٳڀ٬ن حٿٌحٛڀش ًحٿڄٌٌٛٿش.
نخ حٿڄ٬ڀَ رن ُّخى كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػ - 

حٿٸَىًِٓ ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن ڃ٬ٸپ رن ّٔخٍ حٿڄِنِ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 حٿ٬ڄپ ٳِ حٿيَؽ ٻيـَس اٿِ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ حٿڄؼنَ رن ٫ٌٱ كيػنخ  - 

 أرٌ ٫زي حهلل حٿـَُٔ ٷخٽ:
ٍ ٫ن حٿَ٘حد ٳٸخٽ: ٻنخ رخٿڄيّنش ًٻخنض ٻؼَْس حٿظڄَ ٳلَځ ٫ڀْنخ ٓؤٿض ڃ٬ٸپ رن ّٔخ-

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٴ٠ْن ًأطخه ٍؿپ ٳٔؤٽ ٫ن أځ ٿو ٫ـٌُ ٻزَْس أنٔٸْيخ 
 حٿنزٌْ ٳبنيخ ٙ طؤٻپ حٿ٬٤خځ ٳنيخه ڃ٬ٸپ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ن أرْو ٫ن ٍؿپ ٫ن أرْو ٫ن  - 
 ڃ٬ٸپ رن ّٔخٍ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

حٿزٸَس ٓنخځ حٿٸَآڅ ًًًٍطو نِٽ ڃ٪ ٻپ آّش ڃنيخ ػڄخنٌڅ ڃڀټخ ًحٓظوَؿض }حهلل ٙ اٿو اٙ -
ىٌ حٿلِ حٿٸٌْځ{ ڃن طلض حٿ٬َٕ ٳٌٛڀض ريخ أً ٳٌٛڀض رٌٍٔس حٿزٸَس ًّْ ٷڀذ 

هَس اٙ ٯٴَ ٿو ًحٷَإىخ ٫ڀَ حٿٸَآڅ ٙ ّٸَإىخ ٍؿپ َّّي حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًحٿيحٍ حٓ
 ڃٌطخٻڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ كيػنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ  - 
 ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ ًٿْْ رخٿنييُ ٫ن أرْو ٫ن ڃ٬ٸپ رن ّٔخٍ ٷخٽ:

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: حٷَأًىخ ٫ڀَ ڃٌطخٻڂ ٬ّنِ ّْ.-
كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ كيػنخ حٿلټڂ رن ٤٫ْش ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 أرِ حٿَرخد ٷخٽ: ٓڄ٬ض ڃ٬ٸپ رن ّٔخٍ ّٸٌٽ:
ٻنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃَْٔ ٿو ٳنِٿنخ ٳِ ڃټخڅ ٻؼَْ حٿؼٌځ ًاڅ أنخٓخ ڃن -

ْو ًٓڀڂ حٿڄٔڀڄْن أٛخرٌح ڃنو ػڂ ؿخإًح اٿَ حٿڄٜڀَ ّٜڀٌڅ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ
ٳنيخىڂ ٫نيخ ػڂ ؿخإًح ر٬ي ًٿٺ اٿَ حٿڄٜڀَ ٳنيخىڂ ٫نيخ ػڂ ؿخإًح ر٬ي ًٿٺ اٿَ حٿڄٜڀَ 
ٳنيخىڂ ٫نيخ ػڂ ؿخإًح ر٬ي ًٿٺ اٿَ حٿڄٜڀَ ٳٌؿي ٍّليخ ڃنيڂ ٳٸخٽ: ڃن أٻپ ڃن ىٌه 

 حٿ٘ـَس ٳٚ ّٸَرنخ ٳِ ڃٔـينخ.
ِ حٿٸخٓڂ حٿلنٴِ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ ڃلڄي رن أر - 

 ٫ِس حٿيرخ٭ ٫ن أرِ حٿَرخد ٫ن ڃ٬ٸپ رن ّٔخٍ ٷخٽ:
 ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃَْٔ ٿو ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ أرٌ ٬ّٸٌد ٬ّنِ  - 

 ٍ ٫ن ڃ٬ٸپ رن ّٔخٍ ٷخٽ:آلخٵ رن ٫ؼڄخڅ كيػنِ كڄَحڅ أً كڄيحڅ ڃٌٿَ ڃ٬ٸپ رن ّٔخ
 ٛلزض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻٌح ًٻٌح.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن  - 

٫ْخٕ ٫ن أرِ ْٗزش ّلَْ رن ِّّي ٫ن ُّي رن أنْٔش ٫ن نٴْ٪ رن حٿلخٍع ٫ن ڃ٬ٸپ 
 حٿڄِنِ ٷخٽ:

ًٓڀڂ أڅ أٷ٠ِ رْن ٷٌځ ٳٸڀض ڃخ أكٔن أڅ أٷ٠ِ ّخ ٌٍٓٽ  أڃَنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-
 حهلل ٷخٽ: حهلل ڃ٪ حٿٸخِٟ ڃخ ٿڂ ّلٲ ٫ڄيح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ كيػنخ هخٿي ٬ّنِ حرن ٣يڄخڅ أرٌ  - 
حٿ٬ٚ حٿوٴخٱ كيػنِ نخٳ٪ رن أرِ نخٳ٪ ٫ن ڃ٬ٸپ رن ّٔخٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 :ٷخٽ
ڃن ٷخٽ كْن ّٜزق ػٚع ڃَحص أ٫ًٌ رخهلل حٿٔڄْ٪ حٿ٬ڀْڂ ڃن حٿ٤ْ٘خڅ حٿَؿْڂ ًٷَأ -

حٿؼٚع آّخص ڃن آهَ ٌٍٓس حٿلَ٘ ًٻپ حهلل رو ٓز٬ْن أٿٲ ڃڀٺ ّٜڀٌڅ ٫ڀْو كظَ ّڄِٔ 
 اڅ ڃخص ٳِ ًٿٺ حٿٌْځ ڃخص ٗيْيح ًڃن ٷخٿيخ كْن ّڄِٔ ٻخڅ رظڀٺ حٿڄنِٿش.

ٌ أكڄي كيػنخ هخٿي ٬ّنِ حرن ٣يڄخڅ ٫ن نخٳ٪ رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أر - 
 نخٳ٪ ٫ن ڃ٬ٸپ رن ّٔخٍ ٷخٽ:
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ًٟؤص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ٳٸخٽ: ىپ ٿٺ ٳِ ٳخ٣ڄش ٍِٟ حهلل ٫نيخ -
ط٬ٌىىخ ٳٸڀض: ن٬ڂ ٳٸخځ ڃظٌٻجخ ٫ڀِ ٳٸخٽ: أڃخ انو ْٓلڄپ ػٸڀيخ ٯَْٹ ًّټٌڅ أؿَىخ ٿٺ 

ىهڀنخ ٫ڀَ ٳخ٣ڄش ٫ڀْيخ حٿٔٚځ ٳٸخٽ ٿيخ: ٻْٲ طـيّنٺ  ٷخٽ: ٳټؤنو ٿڂ ّټن ٫ڀِ ِٗء كظَ
ٷخٿض: ًحهلل ٿٸي حٗظي كِنِ ًحٗظيص ٳخٷظِ ٣ًخٽ ٓٸڄِ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًؿيص ٳِ 
ٻظخد أرِ رو٢ ّيه ٳِ ىٌح حٿليّغ ٷخٽ: أً ڃخ طَْٟن أنِ ًُؿظٺ أٷيځ أڃظِ ٓڀڄخ 

 ًأٻؼَىڂ ٫ڀڄخ ًأ٨٫ڄيڂ كڀڄخ.
يػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ هخٿي ٫ن نخٳ٪ ٫ن ڃ٬ٸپ رن ّٔخٍ ٷخٽ: كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ٙ ّڀزغ حٿـٌٍ ر٬يُ اٙ ٷڀْٚ كظَ ٤ّڀ٪ ٳټڀڄخ ٣ڀ٪ ڃن حٿـٌٍ ِٗء ًىذ ڃن حٿ٬يٽ -

ڃؼڀو كظَ ٌّٿي ٳِ حٿـٌٍ ڃن ٙ ٬َّٱ ٯَْه ػڂ ّؤطِ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ رخٿ٬يٽ ٳټڀڄخ ؿخء 
 ء ًىذ ڃن حٿـٌٍ ڃؼڀو كظَ ٌّٿي ٳِ حٿ٬يٽ ڃن ٙ ٬َّٱ ٯَْه.ڃن حٿ٬يٽ ِٗ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄًَ رن حٿيْؼڂ أرٌ ٷ٤ن كيػنخ ٌّنْ ٬ّنِ: حرن أرِ  - 
 آلخٵ ٫ن أرْو ٫ن ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ.

ٗيي ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ٫نو ٷخٽ: ًٷي ٻخڅ ؿڄ٪ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
و ٳنخٗيىڂ حهلل ڃن ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَ ٳِ حٿـي ٳِ كْخطو ًٛلظ

ْٗجخ ٳٸخځ ڃ٬ٸپ رن ّٔخٍ ٍِٟ حهلل ٫نو ٳٸخٽ: ٷي ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
أطِ رٴ٠َّش ٳْيخ ؿي ٳؤ٤٫خىخ ػڀؼخ أً ٓيٓخ ٷخٽ: ًڃخ حٿٴ٠َّش ٷخٽ: ٙ أىٍُ ٷخٽ: ڃخ 

 ڃن٬ٺ أڅ طيٍُ.
ِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿلٔن أڅ ٫ڄَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

حٿو٤خد ٓؤٽ ٫ن ٳ٠َّش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿـي ٳٸخځ ڃ٬ٸپ رن ّٔخٍ 
 حٿڄِنِ ٳٸخٽ:

ٷ٠َ ٳْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ڃخًح ٷخٽ: حٿٔيّ ٷخٽ: ڃ٪ ڃن ٷخٽ: ٙ -
 أىٍُ ٷخٽ: ٙ ىٍّض ٳڄخ طٰنِ اًح.

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ڃٔڀڂ رن ٬ْٓي حٿؼٸٴِ ٫ن ڃنٌٍٜ رن كيػن - 
 ُحًحڅ ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن ڃ٬ٸپ رن ّٔخٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 حٿ٬زخىس ٳِ حٿٴظنش ٻخٿيـَس اٿِ.-
ٷظخىس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ًكٔن ٷخٙ: كيػنخ أرٌ ىٚٽ كيػنخ  - 

 ٫ن ٍؿپ ىٌ حٿلٔن اڅ ٗخء حهلل ٫ن ڃ٬ٸپ رن ّٔخٍ ٷخٽ:
ٿڂ ّټن ِٗء أكذ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿوْپ ػڂ ٷخٽ: حٿڀيڂ ٫ٸَح -

 ؟؟حٗرپ حٿنٔخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ِّّي ٬ّنِ حرن ڃَس أرٌ حٿڄ٬ڀِ ٫ن  - 

 حٿلٔن ٷخٽ:
خٍ ٳيهپ اٿْو ٫زْي حهلل رن ُّخى ٬ٌّىه ٳٸخٽ: ىپ ط٬ڀڂ ّخ ڃ٬ٸپ انِ ٓٴټض ػٸپ ڃ٬ٸپ رن ّٔ-

ىڃخ ٷخٽ: ڃخ ٫ڀڄض ٷخٽ: ىپ ط٬ڀڂ انِ ىهڀض ٳِ ِٗء ڃن أ٬ٓخٍ حٿڄٔڀڄْن ٷخٽ: ڃخ ٫ڀڄض 
ٷخٽ: حؿڀٌٔنِ ػڂ ٷخٽ: حٓڄ٪ ّخ ٫زْي حهلل كظَ أكيػٺ ْٗجخ ٿڂ أٓڄ٬و ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 



   

 

 

Page 48 of 605 

 الجزءالخامس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن ىهپ ٳِ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَس ًٙ ڃَطْن ٓڄ
ِٗء ڃن أ٬ٓخٍ حٿڄٔڀڄْن ٿْٰڀْو ٫ڀْيڂ ٳبڅ كٸخ ٫ڀَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أڅ ّٸ٬يه ر٨٬ڂ ڃن 
حٿنخٍ ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ: أأنض ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ن٬ڂ ٯَْ ڃَس 

 ًٙ ڃَطْن.
خ ٫ڀِ رن آلخٵ كيػنخ ٫زي حهلل ٫ًظخد كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

رن حٿڄزخٍٹ أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ ًٿْْ رخٿنييُ ٫ن أرْو ٫ن ڃ٬ٸپ رن 
 ّٔخٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 حٷَأًىخ ٫ڀَ ڃٌطخٻڂ ٷخٽ ٫ڀِ رن آلخٵ ٳِ كيّؼو ٬ّنِ ّْ.-
 يػنخ ىًٌس رن هڀْٴش كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن حٿلٔن ٷخٽ:كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 
ڃَٝ ڃ٬ٸپ رن ّٔخٍ ڃَٟخ ػٸپ ٳْو ٳؤطخه حرن ُّخى ٬ٌّىه ٳٸخٽ: انِ ڃليػٺ كيّؼخ -

ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن حٓظ٫َِ ٫ٍْش ٳڀڂ ّل٤يڂ رنْٜلش 
 ٻنض كيػظنِ ريٌح ٿڂ ّـي ٍّق حٿـنش ًٍّليخ ٌّؿي ڃن ڃَْٔس ڃخثش ٫خځ ٷخٽ حرن ُّخى: أٙ

 ٷزپ حٓڅ ٷخٽ: ًحٓڅ ٿٌٙ حٿٌُ أنض ٫ڀْو ٿڂ أكيػٺ رو. 
 كيّغ ٷظخىس رن ڃڀلخڅ ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ أنْ رن َّْٓن ٫ن ٫زي  - 
 حٿڄڀٺ رن ٷظخىس رن ڃڀلخڅ حٿٸِْٔ ٫ن أرْو ٷخٽ:

ْو ًٓڀڂ ّؤڃَنخ رْٜخځ ٿْخٿِ حٿزْٞ: ػٚع ٫َ٘س ًأٍر٪ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-
 ٫َ٘س ًهڄْ ٫َ٘س ًٷخٽ: ىِ ٻٌٜځ حٿيىَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٷخٽ: ًكيع أرِ ٫ن حٿ٬ٚء رن  - 
 ٫ڄَْ ٷخٽ:

ٻنض ٫ني ٷظخىس رن ڃڀلخڅ كْن ك٠َ ٳڄَ ٍؿپ ٳِ أٷَٜ حٿيحٍ ٷخٽ: ٳؤرَٜطو ٳِ ًؿو -
ٽ: ًٻنض اًح ٍأّظو ٻخڅ ٫ڀَ ًؿيو حٿيىخڅ ٷخٽ: ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٷظخىس ٷخ

ًٓڀڂ ڃٔق ٫ڀَ ًؿيو ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ّلَْ رن ڃ٬ْن ًىَّڂ أرٌ كڄِس ٷخٙ: 
 كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٳٌٻَ ڃؼڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش كيػنِ أنْ رن َّْٓن ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ  - 
 ڃن رنِ ٷْْ رن ػ٬ڀزش ٫ن أرْو. ٍؿپ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّؤڃَىڂ رْٜخځ أّخځ حٿزْٞ ًّٸٌٽ: ىن ْٛخځ -
 حٿ٘يَ أً ٷخٽ حٿيىَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ىڄخځ ٫ن أنْ رن َّْٓن ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ  - 
 رن ٷظخىس رن ڃڀلخڅ حٿٸِْٔ ٫ن أرْو ٷخٽ:

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَنخ أڅ نٌٜځ حٿڀْخٿِ حٿزْٞ: ػٚع ٫َ٘س ًأٍر٪  ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل-
 ٫َ٘س ًهڄْ ٫َ٘س ًٷخٽ: ىن ٻيْجش حٿيىَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض أنْ رن َّْٓن ٷخٽ:  - 
 ٓڄ٬ض ٫زي حٿڄڀٺ رن حٿڄنيخٽ ّليع ٫ن أرْو ٷخٽ:



   

 

 

Page 49 of 605 

 الجزءالخامس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٻخڅ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
 ًٓڀڂ ّؤڃَنخ رْٜخځ أّخځ حٿزْٞ حٿؼٚػش ًّٸٌٽ: ىن ْٛخځ حٿيىَ.

 كيّغ أ٫َحرِ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٷخٽ:  - 

 ٓڄ٬ض ڃ٤َٳخ ّليع ٫ن أ٫َحرِ ٷخٽ:
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٬ٚ ڃوٌٜٳش.ٍأّض ٳِ ٍؿپ ٌٍٓٽ -

 كيّغ ٍؿپ ڃن رخىڀش ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿٔڀْپ ٷخٽ: كيػظنِ  - 

 ڃـْزش ٫ـٌُ ڃن رخىڀش ٫ن أرْيخ أً ٫ن ٫ڄيخ ٷخٽ:
ٽ: أً ڃخ ط٬َٳنِ ٷخٽ: أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿلخؿش ڃَس ٳٸخٽ: ڃن أنض ٷخ-

ًڃن أنض ٷخٽ: انخ حٿزخىڀِ حٿٌُ أطْظٺ ٫خځ أًٽ ٷخٽ: ٳبنٺ أطْظنِ ًؿٔڄٺ ًٿٌنٺ ًىْجظٺ 
كٔنش ٳڄخ رڀٮ رٺ ڃخ أٍٍ ٳٸخٽ: انِ ًحهلل ڃخ أٳ٤َص ر٬يٹ اٙ ٿْٚ ٷخٽ: ڃن أڃَٹ أڅ 
ط٬ٌد نٴٔٺ ڃن أڃَٹ أڅ ط٬ٌد نٴٔٺ ڃن أڃَٹ أڅ ط٬ٌد نٴٔٺ ػٚع ڃَحص ٛڂ ٗيَ 

٠خڅ ٷڀض: انِ أؿي ٷٌس ًانِ أكذ أڅ طِّينِ ٳٸخٽ: ٳٜڂ ٌّڃخ ڃن حٿ٘يَ حٿٜزَ ٍڃ
ٷڀض: انِ أؿي ٷٌس ًانِ أكذ أڅ طِّينِ ٷخٽ: ٳٌْڃْن ڃن حٿ٘يَ ٷڀض: انِ أؿي ٷٌس ًانِ 
أكذ أڅ طِّينِ ٷخٽ: ًڃخ طزِٰ ٫ن ٗيَ حٿٜزَ ًٌّڃْن ٳِ حٿ٘يَ ٷخٽ: ٷڀض: انِ أؿي 

ځ ڃن حٿ٘يَ ٷخٽ ًأٿلڂ ٫ني حٿؼخٿؼش ٳڄخ ٻخى ٷڀض: ٷٌس ًانِ أكذ أڅ طِّينِ ٷخٽ: ٳؼٚػش أّخ
 انِ أؿي ٷٌس ًانِ أكذ أڅ طِّينِ ٷخٽ: ٳڄن حٿلَځ ًأٳ٤َ.

 كيّغ ُىَْ رن ٫ؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ٫ؼڄخڅ حٿؼٸٴِ .
ظخىس: ٻخڅ ّٸخٽ ٿو ڃ٬ًَٱ أُ ّؼنَ ٫ڀْو هَْح ّٸخٽ ٿو أڅ ٍؿٚ أ٫ٌٍ ڃن ػٸْٲ ٷخٽ ٷ-

 ُىَْ رن ٫ؼڄخڅ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 حٿٌٿْڄش كٶ ًحٿٌْځ حٿؼخنِ ڃ٬ًَٱ ًحٿٌْځ حٿؼخٿغ ٓڄ٬ش ًٍّخء.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫زي  - 

 ٴِ ٫ن ٍؿپ أ٫ٌٍ ڃن ػٸْٲ ٷخٽ ٷظخىس:حهلل رن ٫ؼڄخڅ حٿؼٸ
ًٻخڅ ّٸخٽ ٿو ڃ٬ًَٱ اڅ ٿڂ ّټن حٓڄو ُىَْ رن ٫ؼڄخڅ ٳٚ أىٍُ ڃخ حٓڄو أڅ ٌٍٓٽ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: حٿٌٿْڄش أًٽ ٌّځ كٶ ًحٿؼخنِ ڃ٬ًَٱ ًحٿٌْځ حٿؼخٿغ ٓڄ٬ش 
 ًٍّخء.

 كيّغ أنْ رن ڃخٿٺ أكي رنِ ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ أٌّد ٷخٽ: ٻخڅ أرٌ ٷٚرش كيػنِ ريٌح  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 حٿليّغ ػڂ ٷخٽ ٿِ:
ىپ ٿٺ ٳِ حٿٌُ كيػنْو ٷخٽ: ٳيٿنِ ٫ڀْو ٳؤطْظو ٳٸخٽ: كيػنِ ٷَّذ ٿِ ّٸخٽ ٿو: أنْ رن -

ڃخٿٺ ٷخٽ: أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ارپ ٿـخٍ ٿِ أهٌص ٳٌحٳٸظو ًىٌ ّؤٻپ 
٬٣خڃو ٳٸڀض انِ ٛخثڂ ٳٸخٽ: حىڅ أً ٷخٽ: ىڀڂ أهزَٹ ٫ن ًٿٺ اڅ حهلل طزخٍٹ  ٳي٫خنِ اٿَ
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ًط٬خٿَ ًٟ٪ ٫ن حٿڄٔخٳَ حٿٌٜځ ٤ًَٗ حٿٜٚس ٫ًن حٿلزڀَ ًحٿڄَٟ٪ ٷخٽ: ًٻخڅ ر٬ي 
ًٿٺ ّظڀيٲ ّٸٌٽ: أٙ أٻٌڅ أٻڀض ڃن ٬٣خځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ى٫خنِ 

 اٿْو.
ػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرٌ ىٚٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٌٓحىس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 حٿٸَُْ٘ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أكي رنِ ٻ٬ذ أهٌ رنِ ٷَْ٘ ٷخٽ:
أٯخٍص ٫ڀْنخ هْپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخن٤ڀٸض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ّغ.٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخنظيْض اٿْو ًىٌ ّؤٻپ ٳٸخٽ ٿِ: أىڅ ٳټپ ٳٸڀض: انِ ٛخثڂ ٳٌٻَ حٿلي
 كيّغ أرِ رن ڃخٿٺ ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ ٷظخىس ًريِ ٷخٽ: ًكيػنِ  - 
٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٍُحٍس رن أًٳَ ّليع ٫ن أرِ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
 ًٿٺ ٳؤر٬يه حهلل ًأٓلٸو.ڃن أىٍٹ ًحٿيّو أً أكيىڄخ ػڂ ىهپ حٿنخٍ ڃن ر٬ي -

 كيّغ ٍؿپ ڃن هِح٫ش ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ  - 

 حٿڄنيخٽ رن ٓڀڄش حٿوِح٫ِ ٫ن ٫ڄو.
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٕٓڀڂ: ٌٛڃٌح حٿٌْځ ٳٸخٿٌح: انخ ٷي أٻڀنخ ٷخٽ: ٌٛڃٌح -

 ٌّڃټڂ ٬ّنِ: ٌّځ ٫خٌٍٗحء. رٸْش
 كيّغ ڃخٿٺ رن حٿلخٍع ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫ڀِ رن ُّي  - 
ّليع ٫ن ٍُحٍس رن أًٳَ ٫ن ٍؿپ ڃن ٷٌڃو ّٸخٽ ٿو: ڃخٿٺ أً حرن ڃخٿٺ ّليع ٫ن 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
ڂ ّظْڄخ رْن أرٌّن ڃٔڀڄْن اٿَ ٬٣خڃو ًَٗحرو كظَ ّٔظٰنِ ًؿزض ٿو حٿـنش أّڄخ ڃٔڀڂ ٟ-

حٿزظش ًأّڄخ ڃٔڀڂ أ٫ظٶ ٍٷزش أً ٍؿٚ ڃٔڀڄخ ٻخنض ٳټخٻو ڃن حٿنخٍ ًڃن أىٍٹ ًحٿيّو أً 
 أكيىڄخ ٳيهپ حٿنخٍ ٳؤر٬يه حهلل.

٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ ٫ڀِ رن ُّي: أنزؤنخ ٫ن ٍُحٍس رن أًٳَ - 
 ڃخٿٺ رن حٿلخٍع ٍؿپ ڃنيڂ أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

ڃن ٟڂ ّظْڄخ رْن أرٌّن ڃٔڀڄْن اٿَ ٬٣خڃو ًَٗحرو كظَ ّٔظٰنِ ٫نو ًؿزض ٿو حٿـنش -
 حٿزظش ًڃن أ٫ظٶ حڃَإح ڃٔڀڄخ ٻخڅ ٳټخٻو ڃن حٿنخٍ ّـٍِ رټپ ٠٫ٌ ڃنو ٠٫ٌح ڃنو.

 كيّغ ٫ڄًَ رن ٓڀڄش ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ.
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٓنش ػڄخڅ ٫ًَّ٘ن ًڃخثظْن كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ رن كيػ - 

 كزْذ حٿـَڃِ كيػنِ ٫ڄًَ رن ٓڀڄش ٫ن أرْو.
أنيڂ ًٳيًح اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ أٍحىًح أڅ ّنَٜٳٌح ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل -

أكي ڃن حٿٸٌځ ؿڄ٪ ڃن ڃن ّئڃنخ ٷخٽ: أٻؼَٻڂ ؿڄ٬خ ٿڀٸَآڅ أً أهٌح ٿڀٸَآڅ ٷخٽ: ٳڀڂ ّټن 
حٿٸَآڅ ڃخ ؿڄ٬ض ٷخٽ: ٳٸيڃٌنِ ًأنخ ٯٚځ ٳټنض أإڃيڂ ٫ًڀِ ٗڄڀش ٿِ ٷخٽ: ٳڄخ ٗييص 

 ڃـڄ٬خ ڃن ؿَځ اٙ ٻنض اڃخڃيڂ ًأٛڀِ ٫ڀَ ؿنخثِىڂ اٿَ ٌّڃِ ىٌح.
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ أٌّد ٫ن ٫ڄًَ رن ٓڀڄش ٷخٽ: - 
څ ًٷخٽ آڄخ٫ْپ ڃَس حٿنخّ ّڄًَڅ رنخ ٍحؿ٬ْن ڃن ٫ني ٻنخ ٫ڀَ كخَٟ ٳټخڅ حٿَٻزخ-

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤىنٌ ڃنيڂ ٳؤٓڄ٪ كظَ كٴ٨ض ٷَآنخ ًٻخڅ حٿنخّ 
ّنظ٨ًَڅ ربٓٚڃيڂ ٳظق ڃټش ٳڀڄخ ٳظلض ؿ٬پ حٿَؿپ ّؤطْو ٳْٸٌٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أنخ ًحٳي 

يڂ ٳٸخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل رنِ ٳٚڅ ًؿجظٺ ربٓٚڃيڂ ٳخن٤ڀٶ أرِ ربٓٚځ ٷٌڃو ٳَؿ٪ اٿْ
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٷيڃٌح أٻؼَٻڂ ٷَآنخ ٷخٽ: ٳن٨ًَح ًأنخ ٿ٬ڀَ كٌحء ٨٫ْڂ ٳڄخ ًؿيًح 
ٳْيڂ أكيح أٻؼَ ٷَآنخ ڃنِ ٳٸيڃٌنِ ًأنخ ٯٚځ ٳٜڀْض ريڂ ٫ًڀِ رَىس ًٻنض اًح ٍٻ٬ض أً 

ڂ ٓـيص ٷڀٜض ٳظزيً ٫ٌٍطِ ٳڀڄخ ٛڀْنخ طٸٌٽ ٫ـٌُ ٿنخ ىىَّش: ٯ٤ٌح ٫نخ أٓض ٷخٍثټ
 ٷخٽ: ٳٸ٬٤ٌح ٿِ ٷڄْٜخ ٳٌٻَ أنو ٳَف رو ٳَكخ ٗيّيح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٷخٽ: هخٿي حٿلٌحء أهزَنِ ٫ن أرِ  - 
 ٷٚرش ٫ن ٫ڄًَ رن ٓڀڄش ٷخٽ:

ٻخنض طؤطْنخ حٿَٻزخڅ ڃن ٷزپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنٔظٸَثيڂ ٳْليػٌڅ أڅ -
 ًٓڀڂ ٷخٽ: ٿْئڃټڂ أٻؼَٻڂ ٷَآنخ. ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو

 كيّغ حٿ٬يحء رن هخٿي رن ىًٌس ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنِ ٫زي حٿڄـْي أرٌ ٫ڄًَ كيػنِ حٿ٬يحء رن  - 

 هخٿي رن ىًٌس ٷخٽ:
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ حٿنخّ ٌّځ ٫َٳش ٫ڀَ ر٬َْ ٷخثڄخ ٳِ -

 حٿَٻخرْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٫ڄَ رن ارَحىْڂ حٿْ٘ټَُ كيػنخ ْٗن  - 

 ٻزَْ ڃن رنِ ٫ٸْپ ّٸخٽ ٿو: ٫زي حٿڄـْي حٿ٬ٸْڀِ ٷخٽ:
حن٤ڀٸنخ كـخؿخ ٿْخٿِ هَؽ ِّّي رن حٿڄيڀذ ًٷي ًٻَ ٿنخ أڅ ڃخء رخٿ٬خٿْش ّٸخٽ ٿو: حٿِؿْؾ -

ونخ ًٍحكڀنخ ٷخٽ: ٳخن٤ڀٸنخ كظَ أطْنخ ٫ڀَ ٳڀڄخ ٷ٠ْنخ ڃنخٓټنخ ؿجنخ كظَ أطْنخ حٿِؿْؾ ٳؤن
رجَ ٫ڀْو أْٗخم ڃو٠زٌڅ ّظليػٌڅ ٷخٽ: ٷڀنخ: ىٌح حٿٌُ ٛلذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ أّن رْظو ٷخٿٌح: ن٬ڂ ٛلزو ًىٌحٹ رْظو ٳخن٤ڀٸنخ كظَ أطْنخ حٿزْض ٳٔڀڄنخ ٷخٽ: ٳؤًڅ ٿنخ 

رِ ٷڀض أنض حٿٌُ ٛلزض ٳبًح ىٌ ْٗن ٻزَْ ڃ٤٠ـ٪ ّٸخٽ ٿو: حٿ٬يحء رن هخٿي حٿټٚ
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ن٬ڂ ًٿٌٙ أنو حٿڀْپ ٕٷَأطټڂ ٻظخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿِ ٷخٽ: ٳڄن أنظڂ ٷڀنخ: ڃن أىپ حٿزَٜس ٷخٽ: ڃَكزخ رټڂ ڃخ ٳ٬پ ِّّي رن 

ڀَ حهلل ٫ڀْو حٿڄيڀذ ٷڀنخ: ىٌ ىنخٹ ّي٫ٌ اٿَ ٻظخد حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًاٿَ ٓنش حٿنزِ ٛ
ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳْڄخ ىٌ ڃن ًحٹ ٷخٽ: ٷڀض: أّخ نظز٪ ىئٙء أً ىئٙء ٬ّنِ أىپ حٿ٘خځ أً ِّّي 
ٷخٽ: اڅ طٸ٬يًح طٴڀلٌح ًطَٗيًح اڅ طٸ٬يًح طٴڀلٌح ًطَٗيًح ٙ أ٫ڀڄو اٙ ٷخٽ ػٚع ڃَحص 
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٫َٳش ًىٌ ٷخثڂ ٳِ حٿَٻخرْن ّنخىُ رؤ٫ڀَ 

و: ّخ أّيخ حٿنخّ أُ ٌّڃټڂ ىٌح. ٷخٿٌح حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ. ٷخٽ: ٳؤُ ٗيَ ٗيَٻڂ ىٌح. ٌٛط
ٷخٿٌح: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: ٳؤُ رڀي رڀيٻڂ ىٌح. ٷخٿٌح: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: ٌّڃټڂ ٌّځ 
كَحځ ًٗيَٻڂ ٗيَ كَحځ ًرڀيٻڂ رڀي كَحځ. ٷخٽ: ٳٸخٽ: أٙ اڅ ىڃخءٻڂ ًأڃٌحٿټڂ ٫ڀْټڂ 

ٌڃټڂ ىٌح ٳِ ٗيَٻڂ ىٌح ٳِ رڀيٻڂ ىٌح اٿَ ٌّځ طڀٸٌڅ ٍرټڂ طزخٍٹ ًط٬خٿَ كَحځ ٻلَڃش ّ
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ٳْٔؤٿټڂ ٫ن أ٫ڄخٿټڂ. ٷخٽ: ػڂ ٍٳ٪ ّيّو اٿَ حٿٔڄخء ٳٸخٽ: حٿڀيڂ حٗيي ٫ڀْيڂ حٿڀيڂ حٗيي 
 ٫ڀْيڂ. ًٻَ ڃَحٍح ٳٚ أىٍُ ٻڂ ًٻَه.

 ًڃن كيّغ أكڄَ ٍِٟ حهلل ٫نو.
٫زخى رن ٍحٗي ٫ن حٿلٔن كيػنخ أكڄَ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ - 

 ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 اڅ ٻنخ ٿنؤًُ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃڄخ ّـخٳِ رْيّو ٫ن ؿنزْو اًح ٓـي.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زخى رن ٍحٗي كيػنخ حٿلٔن كيػنِ أكڄَ  - 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٻنخ ٿنؤًُ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃڄخ ّـخٳِ رْيّو ٫ن ؿنزْو اًح ٓـي.-

 كيّغ ٛلخٍ حٿ٬زيُ ٍِٟ حهلل ٫نو.ًڃن 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٿ٠لخٹ رن ّٔخٍ ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل رن  - 

 حٿ٘وَْ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٛلخٍ حٿ٬زيُ ٫ن أرْو ٷخٽ:
 ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٍؿپ ڃٔٸخځ ٳخثٌڅ ٿِ ٳِ ؿََّس حنظزٌ ٳْيخ ٷخٽ: ٳؤًڅ ٿو ٳْيخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء رن  - 

حٿ٘وَْ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٛلخٍ حٿ٬زيُ ٫ن أرْو ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

ٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ ّؤٲ رٸزخثپ كظَ ّٸخٽ: ڃن رٸِ ڃن رنِ ٳٚڅ. ٳ٬َٳض أنو ٬ّنِ ٙ ط-
 حٿ٬َد ٕڅ حٿ٬ـڂ انڄخ طنٔذ اٿَ ٷَحىخ.

 كيّغ ٍحٳ٪ رن ٫ڄًَ حٿڄِنِ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ حٿڄ٘ڄ٬پ كيػنِ ٫ڄًَ رن ٓڀْڂ  - 

حٿڄِنِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄِنِ أنو ٓڄ٪ ٍحٳ٪ رن ٫ڄًَ 
 ّٸٌٽ:

 ًأنخ ًْٛٲ ّٸٌٽ: حٿ٬ـٌس ًحٿ٘ـَس ڃن حٿـنش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ًأرٌ حٿن٠َ ٫ًٴخڅ ٷخٿٌح: كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن  - 

حٿڄَْٰس ٫ن كڄْي ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ڂ:٫ڀْو ًٓڀ

اڅ ڃن ر٬يُ ڃن أڃظِ ٷٌڃخ ّٸَإًڅ حٿٸَآڅ ٙ ّـخًُ كٚٷْڄيڂ ّوَؿٌڅ ڃن حٿيّن ٻڄخ -
ّوَؽ حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْش ػڂ ٙ ٬ٌّىًڅ ٳْو َٗ حٿوڀٶ ًحٿوڀْٸش ٷخٽ حرن حٿٜخڃض: ٳڀٸْض 
ٍحٳ٬خ ٷخٽ ريِ: أهخ حٿلټڂ رن ٫ڄًَ ٳليػظو ىٌح حٿليّغ ٷخٽ: ًأنخ أ٠ّخ ٷي ٓڄ٬ض ڃن 

 ْو ًٓڀڂ.ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٷخٽ: ٓڄ٬ض حرن أرِ حٿلټڂ حٿٰٴخٍُ ّٸٌٽ:  - 

 كيػظنِ ؿيطِ ٫ن ٫ڂ أرِ ٍحٳ٪ رن ٫ڄًَ حٿٰٴخٍُ ٷخٽ:
ٻنض ًأنخ ٯٚځ أٍڃِ نوٚ ٿٖنٜخٍ ٳؤطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸْپ: اڅ ىخ ىنخ -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ ٯٚځ ٿڂ طَڃِ حٿنوپ ٯٚڃخ َّڃِ نوڀنخ ٳؤطِ رِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل
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ٷخٽ: ٷڀض آٻپ ٷخٽ: ٳٚ طَځ حٿنوپ ًٻپ ڃخ ّٔٸ٢ ٳِ أٓخٳڀيخ ػڂ ڃٔق ٍأِٓ ًٷخٽ: حٿڀيڂ 
 أٗز٪ ر٤نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ حٿڄ٘ڄ٬پ رن ٫ڄًَ حٿڄِنِ كيػنخ  - 
: ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٫ڄًَ رن ٓڀْڂ حٿڄِنِ ٫ن ٍحٳ٪ رن ٫ڄًَ حٿڄِنِ ّٸٌٽ

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 حٿ٬ـٌس ًحٿٜوَس أً ٷخٽ: حٿ٬ـٌس ًحٿ٘ـَس ٳِ حٿـنش ٗٺ حٿڄ٘ڄ٬پ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ حٿڄ٘ڄ٬پ رن أّخّ ٷخٽ:  - 

ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن ٓڀْڂ ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض ٍحٳ٪ رن ٫ڄًَ حٿڄِنِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 حٿ٬ـٌس ًحٿٜوَس ڃن حٿـنش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس كيػنخ كڄْي كيػنخ ٫زي  - 

 حهلل رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ؿٌڅ ڃن حٿيّن ٻڄخ اڅ ر٬يُ ڃن أڃظِ ٷٌڃخ ّٸَإًڅ حٿٸَآڅ ٙ ّـخًُ كٚٷْڄيڂ ّوَ-

ّوَؽ حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْش ػڂ ٙ ٬ٌّىًڅ اٿْو َٗ حٿوڀٶ ًحٿوڀْٸش ٷخٽ حرن حٿٜخڃض: ٳڀٸْض 
 ٍحٳ٬خ ٳليػظو ٳٸخٽ: ًأنخ أ٠ّخ ٷي ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

 كيّغ ڃلـن رن حٕى٩ٍ ٍِٟ حهلل ٫نو.
ڄْ ًِّّي ٷخٽ: أنزؤنخ ٻيڄْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٻي - 

 ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٷخٽ ڃلـن رن حٕى٩ٍ:
ر٬ؼنِ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كخؿش ػڂ ٫َٝ ٿِ ًأنخ هخٍؽ ڃن ٣َّٶ ڃن -

٣َٵ حٿڄيّنش ٷخٽ: ٳخن٤ڀٸض ڃ٬و كظَ ٬ٛينخ أكيح ٳؤٷزپ ٫ڀَ حٿڄيّنش ٳٸخٽ: ًّپ أڃيخ ٷَّش 
ؤّن٪ ڃخ طټٌڅ ٷخٽ: ٷڀض: ّخ نزِ حهلل ڃن ّؤٻپ ػڄَطيخ ٷخٽ: ٌّځ ّي٫يخ أىڀيخ ٷخٽ ِّّي: ٻ

٫خٳْش حٿ٤َْ ًحٿٔزخ٩ ٷخٽ: ًٙ ّيهڀيخ حٿيؿخٽ ٻڀڄخ أٍحى أڅ ّيهڀيخ طڀٸخه رټپ نٸذ ڃنيخ ڃڀٺ 
ڃٜڀظخ ٷخٽ: ػڂ أٷزڀنخ كظَ اًح ٻنخ رزخد حٿڄٔـي ٷخٽ: اًح ٍؿپ ّٜڀِ ٷخٽ: أطٸٌٿو ٛخىٷخ 

ح ڃن أكٔن أىپ حٿڄيّنش أً ٷخٽ: أٻؼَ أىپ حٿڄيّنش ٷخٽ: ٷڀض: ّخ نزِ حهلل ىٌح ٳٚڅ ًىٌ
 ٛٚس ٷخٽ: ٙ طٔڄ٬و ٳظيڀټو ڃَطْن أً ػٚػخ انټڂ أڃش أٍّي رټڂ حٿَْٔ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٫ن أرِ رَ٘ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫زي حهلل  - 
 ٌٻَ نلٌه.رن ٗٸْٶ ّليع ٫ن ٍؿخء رن أرِ ٍؿخء حٿزخىڀِ ٫ن ڃلـن ًٍؿپ ڃن أٓڀڂ ٳ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ أرٌ رَ٘ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 
ٗٸْٶ ٫ن ٍؿخء رن أرِ ٍؿخء حٿزخىڀِ ٫ن ڃلـن ٷخٽ ٫ٴخڅ ًىٌ حرن حٕى٩ٍ. ٷخٽ: 

 ًكيػنخ كڄخى ٫ن حٿـََُّ ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٫ن ڃلـن رن حٕى٩ٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٍؿخء:
ًحص ٌّځ كظَ اًح حنظيْنخ اٿَ ڃٔـي حٿزَٜس ٳٌؿينخ رَّيس حٕٓڀڄِ ٫ڀَ أٷزڀض ڃ٪ ڃلـن -

رخد ڃن أرٌحد حٿڄٔـي ؿخٿٔخ ٷخٽ: ًٻخڅ ٳِ حٿڄٔـي ٍؿپ ّٸخٽ ٿو: ٓټزش ٤ّْپ حٿٜٚس 
ٳڀڄخ حنظيْنخ اٿَ رخد حٿڄٔـي ٫ًڀْو رَّيس ٷخٽ: ًٻخڅ رَّيس ٛخكذ ڃِحكخص ٷخٽ: ّخ 

ى ٫ڀْو ڃلـن ْٗجخ ًٍؿ٪ ٷخٽ: ًٷخٽ ٿِ ڃلـن أٙ طٜڀِ ٻڄخ ّٜڀِ ٓټزش ٷخٽ: ٳڀڂ َّ
ڃلـن: اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهٌ رْيُ ٳخن٤ڀٶ ّڄِ٘ كظَ ٬ٛي أكيح 
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ٳؤَٗٱ ٫ڀَ حٿڄيّنش ٳٸخٽ: ًّپ أڃيخ ڃن ٷَّش ّظَٻيخ أىڀيخ ٻؤ٫ڄَ ڃخ طټٌڅ ّؤطْيخ حٿيؿخٽ 
اًح ٻنخ رٔيس ٳْـي ٫ڀَ ٻپ رخد ڃن أرٌحريخ ڃڀټخ ڃٜڀظخ ٳٚ ّيهڀيخ ٷخٽ: ػڂ حنليٍ كظَ 

حٿڄٔـي ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ ّٜڀِ ٳِ حٿڄٔـي ًّٔـي ًَّٻ٪ 
ًّٔـي ًَّٻ٪ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃن ىٌح ٷخٽ: ٳؤهٌص أ٣َّو 
ٿو ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح ٳٚڅ ًىٌح ًىٌح ٷخٽ: حٓټض ٙ طٔڄ٬و ٳظيڀټو ٷخٽ: ػڂ 

َ اًح ٻنخ ٫ني كـَس ٿټنو ٍٳٞ ّيُ ػڂ ٷخٽ: اڅ هَْ ىّنټڂ أَّٔه اڅ حن٤ڀٶ ّڄِ٘ كظ
 هَْ ىّنټڂ أَّٔه اڅ هَْ ىّنټڂ أَّٔه.

 كيّغ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ى٘خځ ًِّّي ٷخٽ: أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن  - 

 ٽ ِّّي: ٫ن ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٷخٽ:كٴٜش ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش ٫ن حٕنٜخٍُ ٷخ
هَؿض ڃن أىڀِ أٍّي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبًح أنخ رو ٷخثڂ ًٍؿپ ڃ٬و ڃٸزپ ٫ڀْو -

ٳ٨ننض أڅ ٿيڄخ كخؿش ٷخٽ: ٳٸخٽ حٕنٜخٍُ: ًحهلل ٿٸي ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
حنَٜٱ ٷڀض: ّخ كظَ ؿ٬ڀض أٍػِ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٣ٌٽ حٿٸْخځ ٳڀڄخ 

ٌٍٓٽ حهلل ٿٸي ٷخځ رٺ حٿَؿپ كظَ ؿ٬ڀض أٍػِ ٿٺ ڃن ٣ٌٽ حٿٸْخځ ٷخٽ: ًٿٸي ٍأّظو ٷڀض: 
ن٬ڂ ٷخٽ: أطيٍُ ڃن ىٌ ٷڀض: ٙ ٷخٽ: ًحٹ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ڃخ ُحٽ ٌّْٛنِ رخٿـخٍ 

 كظَ ٧ننض أنو ٌٍْٓػو ػڂ ٷخٽ: أڃخ انٺ ٿٌ ٓڀڄض ٫ڀْو ٍى ٫ڀْٺ حٿٔٚځ.
 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.كيّغ ٍؿپ ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ريّپ حٿ٬ٸْڀِ أهزَنِ ٫زي  - 
 حهلل رن ٗٸْٶ أنو أهزَه.

ڃن ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ رٌحىُ حٿٸٍَ ًىٌ ٫ڀَ ٳَٓو ٳٔؤٿو ٍؿپ ڃن -
يڂ ًأٗخٍ اٿَ حٿْيٌى ٷخٽ: رڀٸْن ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃن ىئٙء ٷخٽ: ىئٙء حٿڄ٠ٌٰد ٫ڀْ

ٳڄن ىئٙء ٷخٽ: ىئٙء حٿ٠خٿْن ٬ّنِ: حٿنٜخٍٍ. ٷخٽ: ًؿخءه ٍؿپ ٳٸخٽ: حٓظ٘يي ڃٌٙٹ 
 أً ٷخٽ ٯٚڃٺ ٳٚڅ ٷخٽ: رپ ّـَ اٿَ حٿنخٍ ٳِ ٫زخءس ٯڀيخ.

 كيّغ ڃَس حٿزيُِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
رٌ ىٚٽ ٫ن ٷظخىس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًزي حٿٜڄي ٷخٙ: كيػنخ أ - 

 ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٫ن ڃَس حٿزيُِ ٷخٽ:
ٻنض ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ريِ ٳِ كيّؼو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: طيْؾ ٳظنش ٻخٿْٜخِٛ ٳيٌح ًڃن ڃ٬و ٫ڀَ حٿلٶ ٷخٽ: ٳٌىزض ٳؤهٌص 
 رڄـخڃ٪ ػٌرو ٳبًح ىٌ ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٷخٽ: انزؤنخ ٻيڄْ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ  - 
كيػنخ ىَڃِ رن حٿلخٍع ًأٓخڃش رن هَّڂ ًٻخنخ ّٰخُّخڅ ٳليػخنِ كيّؼخ ًٙ ٬َّ٘ ٻپ 

 ًحكي ڃنيڄخ أڅ ٛخكزو كيػنْو ٫ن ڃَس حٿزيُِ ٷخٽ:
ڃن ٣َٵ حٿڄيّنش ٳٸخٽ: ٻْٲ ٳِ  رْنڄخ نلن ڃ٪ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٣َّٶ-

ٳظنش طؼٌٍ ٳِ أٷ٤خٍ حٍٕٝ ٻؤنيخ ْٛخِٛ رٸَ ٷخٿٌح: نٜن٪ ڃخًح ّخ نزِ حهلل ٷخٽ: ٫ڀْټڂ 
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ىٌح ًأٛلخرو أً حطز٬ٌح ىٌح ًأٛلخرو ٷخٽ: ٳؤ٫َٓض كظَ ٤٫ٴض ٫ڀَ حٿَؿپ ٳٸڀض: ىٌح 
 ّخ نزِ حهلل ٷخٽ: ىٌح ٳبًح ىٌ ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ٍِٟ حهلل ٫نو.

 ڃِّيس رن كٌحٿش ٍِٟ حهلل ٫نو.كيّغ ُحثيس أً 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٻيڄْ رن حٿلٔن كيػنخ ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ  - 

 كيػنِ ٍؿپ ڃن ٫نِس ّٸخٽ ٿو: ُحثيس أً ڃِّيس رن كٌحٿش ٷخٽ:
ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ڃن أٓٴخٍه ٳنِٽ حٿنخّ ڃنِٙ ًنِٽ -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٧پ ىًكش ٷَآنِ ًأنخ ڃٸزپ ڃن كخؿش ٿِ ًٿْْ ٯَْه حٿنزِ ٛڀَ حهلل
ًٯَْ ٻخطزو ٳٸخٽ: أنټظزٺ ّخ حرن كٌحٿش ٷڀض: ٫ٚځ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ٳڀيخ ٫نِ ًأٷزپ ٫ڀَ 
حٿټخطذ ٷخٽ: ػڂ ىنٌص ىًڅ ًٿٺ ٷخٽ ٳٸخٽ: أنټظزٺ ّخ حرن كٌحٿش ٷڀض: ٫ٚځ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

ٷخٽ: ػڂ ؿجض ٳٸڄض ٫ڀْيڄخ ٳبًح ٳِ ٛيٍ حٿټظخد أرٌ  ٷخٽ: ٳڀيخ ٫نِ ًأٷزپ ٫ڀَ حٿټخطذ
رټَ ٫ًڄَ ٳ٨ننض أنيڄخ ٿن ّټظزخ اٙ ٳِ هَْ ٳٸخٽ أٻظزٺ ّخ حرن كٌحٿش ٳٸڀض ن٬ڂ ّخ نزِ حهلل 
ٳٸخٽ: ّخ حرن كٌحٿش ٻْٲ طٜن٪ ٳِ ٳظنش طؼٌٍ ٳِ أٷ٤خٍ حٍٕٝ ٻؤنيخ ْٛخِٛ رٸَ ٷخٽ: 

ػڂ ٷخٽ: ٻْٲ طٜن٪ ٳِ ٳظنش ٻؤڅ حًٕٿَ ٷڀض: أٛن٪ ڃخًح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ٫ڀْٺ رخٿ٘خځ 
ٳْيخ نٴـش أٍنذ. ٷخٽ: ٳٚ أىٍُ ٻْٲ ٷخٽ: ٳِ حٓهَس ًٕڅ أٻٌڅ ٫ڀڄض ٻْٲ ٷخٽ: ٳِ 

 حٓهَس أكذ اٿِ ڃن ٻٌح ًٻٌح.
 كيّغ ٫زي حهلل رن كٌحٿش ٍِٟ حهلل ٫نو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ كيػنخ ّلَْ رن أٌّد كيػنِ ُّي رن - 
أرِ كزْذ ٫ن ٍر٬ْش رن ٿٸ٢ْ ٫ن ٫زي حهلل رن كٌحٿش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٷخٽ:
ڃن نـخ ڃن ػٚع ٳٸي نـخ ػٚع ڃَحص: ڃٌطِ ًحٿيؿخٽ ًٷظپ هڀْٴش ڃ٤ٜزَ رخٿلٶ -

 ڃ٤٬ْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ ًىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٙ: كيػنخ  - 

ٍحٗي كيػنخ ڃټلٌٽ ٫ن ٫زي حهلل رن كٌحٿش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃلڄي رن 
 ٷخٽ:

ْٓټٌڅ ؿني رخٿ٘خځ ًؿني رخٿْڄن ٳٸخٽ ٍؿپ: ٳوَ ٿِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اًح ٻخڅ ًٿٺ ٳٸخٽ -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٫ڀْٺ رخٿ٘خځ ٫ڀْٺ رخٿ٘خځ ٫ڀْٺ رخٿ٘خځ ػٚػخ ٫ڀْٺ رخٿ٘خځ 

ًٿْٔٶ ڃن ٯيٍه ٳبڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷي طټٴپ ٿِ رخٿ٘خځ ًأىڀو.  ٳڄن أرَ ٳڀْڀلٶ رْڄنو
 ٷخٽ أرٌ حٿن٠َ ڃَطْن: ٳڀْڀلٶ رْڄنو.

 كيّغ ؿخٍّش رن ٷيحڃش ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن حٕكنٲ رن ٷْْ  - 

 ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ:٫ن ٫ڂ ّٸخٽ ٿو: ؿخٍّش رن ٷيحڃش حٿ٬ٔيُ أنو ٓؤٽ ٍ
ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷپ ٿِ ٷٌٙ ّنٴ٬نِ ًأٷڀپ ٫ڀِ ٿ٬ڀِ أ٫ْو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ ٙ ط٠ٰذ ٳ٬خى ٫ڀْو كظَ أ٫خى ٫ڀْو ڃَحٍح ٻپ ًٿٺ ّٸٌٽ: ٙ ط٠ٰذ.
نٲ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي أنزؤنخ ى٘خځ أهزَنِ أرِ ٫ن حٕك - 

 رن ٷْْ ٫ن ٫ڂ ٿو ّٸخٽ ٿو:
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 ؿخٍّش رن ٷيحڃش أڅ ٍؿٚ ٷخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷپ ٿِ ٷٌٙ ًأٷڀپ ٫ڀِ ٳٌٻَ حٿليّغ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ: كيػنخ ّلَْ ٷخٽ ى٘خځ: ٷڀض: - 
ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًىڂ ّٸٌٿٌڅ ٿڂ ّيٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّنِ ّلَْ رن ٬ْٓي -

 ّٸٌٽ: ًىٌ ّٸٌٿٌڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن حٕكنٲ  - 

 رن ٷْْ ٫ن ؿخٍّش رن ٷيحڃش ٷخٽ:
ًكيػنِ ٫ڂ ٿِ أنو أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀڄنِ ْٗجخ -

 ّنٴ٬نِ ًأٷڀپ ٳٌٻَ حٿليّغ.
 ڂ.كيّغ ٍؿپ ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿٔڀْپ ٷخٽ: ًٷٲ ٫ڀْنخ  - 
ٍؿپ ٳِ ڃـڀٔنخ رخٿزٸْ٪ ٳٸخٽ: كيػنِ أرِ أً ٫ڄِ أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ رخٿزٸْ٪ ًىٌ ّٸٌٽ:
ػْن ًأنخ ڃن ّظٜيٵ رٜيٷش أٗيي ٿو ريخ ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ: ٳلڀڀض ڃن ٫ڄخڃظِ ٿٌػخ أً ٿٌ-

أٍّي أڅ أطٜيٵ ريڄخ ٳؤىٍٻنِ ڃخ ّيٍٹ رنِ آىځ ٳ٬ٸيص ٫ڀَ ٫ڄخڃظِ ٳـخء ٍؿپ ًٿڂ أٍ 
رخٿزٸْ٪ ٍؿٚ أٗي ٌٓحىح أٛٴَ ڃنو ًٙ آىځ ٬َّْ رنخٷش ٿڂ أٍ رخٿزٸْ٪ نخٷش أكٔن ڃنيخ ٳٸخٽ: 
ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٛيٷش ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ىًنٺ ىٌه حٿنخٷش ٷخٽ: ٳڀِڃو ٍؿپ ٳٸخٽ: ىٌح ّظٜيٵ 

ٳٌحهلل ٿيِ هَْ ڃنو ٷخٽ: ٳٔڄ٬يخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ريٌه 
ٻٌرض رپ ىٌ هَْ ڃنٺ ًڃنيخ ػٚع ڃَحٍ ػڂ ٷخٽ: ًّپ ٕٛلخد حٿڄجْن ڃن حٗرپ ػٚػخ 
ٷخٿٌح: اٙ ڃن ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: اٙ ڃن ٷخٽ رخٿڄخٽ ىټٌح ًىټٌح ًؿڄ٪ رْن ٻٴْو ٫ن ّڄْنو 

 أٳڀق حٿڄِىي حٿڄـيي ػٚػخ حٿڄِىي ٳِ حٿ٬ْٖ حٿڄـيي ٳِ حٿ٬زخىس.٫ًن ٗڄخٿو ػڂ ٷخٽ: ٷي 
 كيّغ ٷَس حٿڄِنِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنِ ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن  - 
أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن 

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: أرْو
اًح ٳٔي أىپ حٿ٘خځ ٳٚ هَْ ٳْټڂ ًٿن طِحٽ ٣خثٴش ڃن أڃظِ ڃنٌٍّٜن ٙ ٠َّىڂ ڃن -

 هٌٿيڂ كظَ طٸٌځ حٿٔخ٫ش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن أرْو ٷخٽ: - 
 ڃٔق حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٍأِٓ.-
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ ُّخى رن ڃوَحٵ كيػنخ كيػن - 

 ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن أرْو أڅ ٍؿٚ ٷخٽ:
ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ًٕرق حٿ٘خس ًانِ أٍكڄيخ أً ٷخٽ: انِ ٍٕكڂ حٿ٘خس أڅ أًرليخ ٳٸخٽ: -

 ًحٿ٘خس اڅ ٍكڄظيخ ٍكڄٺ حهلل.
كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ْٛخځ ػٚػش أّخځ ڃن ٻپ ٗيَ ْٛخځ حٿيىَ ًاٳ٤خٍه.-
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن أرْو ٷخٽ: - 
ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  اڅ ٍؿٚ ٻخڅ ّؤطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬و حرن ٿو-

ًٓڀڂ: أطلزو ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أكزٺ حهلل ٻڄخ أكزو ٳٴٸيه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: 
ڃخ ٳ٬پ حرن ٳٚڅ. ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخص ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕرْو: أڃخ 

ٿَؿپ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٿو طلذ أڅ ٙ طؤطِ رخرخ ڃن أرٌحد حٿـنش اٙ ًؿيطو ّنظ٨َٹ ٳٸخٽ ح
 هخٛش أً ٿټڀنخ ٷخٽ: رپ ٿټڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ أنزؤنخ ٬ٗزش ٷخٽ: - 
ٓڄ٬ض ڃ٬خًّش رن ٷَس ّليع ٫ن أرْو أڅ ٍؿٚ ٻخڅ ّؤطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ٳٌٻَ ڃؼڀو.
خًّش رن ٷَس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ڃ٬ - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
اًح ٳٔي أىپ حٿ٘خځ ٳٚ هَْ ٳْټڂ ًٙ ِّحٽ نخّ ڃن أڃظِ ڃنٌٍّٜن ٙ ّزخٿٌڅ ڃن هٌٿيڂ -

 كظَ طٸٌځ حٿٔخ٫ش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٬ّنِ حْٕٗذ ًأرٌ حٿن٠َ ٷخٙ: كيػنخ ُىَْ ٫ن  - 

ٷَْ٘ ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن أرْو ٷخٽ أرٌ حٿن٠َ ٳِ كيّؼو: كيػنِ  ٫ًَس رن ٫زي حهلل رن
ُىَْ كيػنخ ٫ًَس رن ٫زي حهلل رن ٷَْ٘ أرٌ ڃيپ حٿـ٬ٴِ كيػنِ ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن أرْو 

 ٷخٽ:
أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٍى٢ ڃن ڃِّنش ٳزخ٬ّنخه ًاڅ ٷڄْٜو ٿڄ٤ڀٶ -

ڄْٜو ٳڄٔٔض حٿوخطڂ ٷخٽ ٫ًَس: ٳڄخ ٍأّض ڃ٬خًّش ٷخٽ: ٳزخ٬ّنخه ػڂ أىهڀض ّيُ ٳِ ؿْذ ٷ
 ًٙ حرنو ٷخٽ: ًأٍحه ٬ّنِ أّخٓخ ٳِ ٗظخء ٷ٢ ًٙ كَ اٙ ڃ٤ڀٸِ اُحٍىڄخ ٙ ٍِّحڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٷَس رن هخٿي ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃ٬خًّش رن ٷَس  - 
 ّليع ٫ن أرْو ٷخٽ:

ظو أڅ أىهپ ّيُ ٳِ ؿَرخنو ٿْي٫ٌ ٿِ ٳڄخ ڃن٬و أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٓظؤًن-
 ًأنخ أٿڄٔو أڅ ى٫خ ٿِ ٷخٽ: ٳٌؿيص ٫ڀَ نٰٞ ٻظٴو ڃؼپ حٿٔڀ٬ش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ أّخّ ٫ن أرْو. - 
 أنو أطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳي٫خ ٿو ًڃٔق ٍأٓو.-
رِ كيػنخ ًىذ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن أرْو ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٳِ ْٛخځ ػٚػش أّخځ ڃن حٿ٘يَ ٌٛځ حٿيىَ ًاٳ٤خٍه.-

 كيّغ ڃَس حٿزيُِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش كڄخى رن أٓخڃش أنزؤنخ ٻيڄْ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

كيػنِ ىَڃِ رن حٿلخٍع ًأٓخڃش رن هَّڂ ًٻخنخ ّٰخُّخڅ ٳليػخنِ كيّؼخ ًٿڂ ٬َّ٘ ٗٸْٶ 
 ٻپ ًحكي ڃنيڄخ أڅ ٛخكزو كيػنْو ٫ن ڃَس حٿزيُِ ٷخٽ:

رْنڄخ نلن ڃ٪ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٣َّٶ ڃن ٣َٵ حٿڄيّنش ٳٸخٽ: ٻْٲ -
ٜن٪ ڃخًح ّخ نزِ حهلل طٜن٬ٌڅ ٳِ ٷظنش طؼٌٍ ٳِ أٷ٤خٍ حٍٕٝ ٻؤنيخ ْٛخِٛ رٸَ ٷخٿٌح: ن
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ٷخٽ: ٫ڀْټڂ ىٌح ًأٛلخرو أً حطز٬ٌح ىٌح ًأٛلخرو ٷخٽ: ٳؤ٫َٓض كظَ ٫ْْض ٳڀلٸض 
حٿَؿپ ٳٸڀض: ىٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ىٌح ٳبًح ىٌ ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ٍِٟ حهلل ٫نو ٳٸخٽ: 

 ىٌح ًأٛلخرو ًًٻَه.
 كيّغ أرِ رټَس نٴْ٪ رن حٿلخٍع رن ٻڀيس ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ حٌٕٓى رن ْٗزخڅ  كيػنخ - 
 كيػنخ رلَ رن ڃَحٍ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٷخٽ: كيػنخ أرٌ رټَس ٷخٽ:

رْنخ أنخ أڃخِٗ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ آهٌُ رْيُ ًٍؿپ ٫ن ّٔخٍه ٳبًح -
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: انيڄخ ٿ٬ٌْرخڅ ًڃخ ٬ٌّرخڅ ٳِ نلن رٸزَّن أڃخڃنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح

ٻزَْ ًرڀَ ٳؤّټڂ ّؤطْنِ رـَّيس ٳخٓظزٸنخ ٳٔزٸظو ٳؤطْظو رـَّيس ٳټَٔىخ نٜٴْن ٳؤٿٸِ ٫ڀَ 
ًح حٿٸزَ ٷ٬٤ش ٫ًڀَ ًح حٿٸزَ ٷ٬٤ش ًٷخٽ: انو ّيٌڅ ٫ڀْيڄخ ڃخ ٻخنظخ ٣ٍزظْن ًڃخ ٬ٌّرخڅ 

 اٙ ٳِ حٿزٌٽ ًحٿْٰزش.
ِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫ْْنش ٷخٽ: كيػنِ أرِ ٫ن أرِ رټَس ًًٻْ٪ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

ٷخٽ: كيػنخ ٫ْْنش ًِّّي أنزؤنخ ٫ْْنش ٫ن أرْو ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ڃخ ڃن ًنذ أكٍَ أڅ ٬ّـپ رٜخكزو حٿ٬ٸٌرش ڃ٪ ڃخ ّئهَ ٿو ٳِ حٓهَس ڃن رِٰ أً -
 ًٷخٽ ِّّي: ٬ّـپ حهلل ًٷخٽ: ڃ٪ ڃخ ّيهَ ٿو.ٷ٬ْ٤ش ٍكڂ ٷخٽ ًٻْ٪: اڅ ٬ّـپ حهلل 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫ْْنش ًًٻْ٪ كيػنخ ٫ْْنش رن ٫زي حٿَكڄن  - 
 ٫ن أرْو ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ:

ٿٸي ٍأّظنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًانخ ٿنټخى أڅ نَڃپ ريخ. ٷخٽ ًٻْ٪: أڅ -
 نَڃپ رخٿـنخُس ٍڃٚ.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫ْْنش ٫ن أرْو ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ: ٓڄ٬ض  كيػنخ - 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 حٿظڄٌٔىخ ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ٿظٔ٪ ّزٸْن أً ٿٔز٪ ّزٸْن أً ٿوڄْ أً ٿؼٚع أً آهَ ٿْڀش.-
٫ْْنش ٫ن أرْو ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًأرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٙ: كيػنخ - 

 أرِ رټَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ڃن ٷظپ ڃ٬خىيح ٳِ ٯَْ ٻنيو كَځ حهلل ٫ڀْو حٿـنش ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن: ٻنيو كٶ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ُٻَّخ أرٌ ٫ڄَ أڅ ْٗن رَُٜ ٷخٽ: - 
و أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿڂ حڃَأس ٓڄ٬ض ْٗوخ ّليع ٫ن حرن أرِ رټَس ٫ن أرْ-

 ٳلٴَ ٿيخ اٿَ حٿؼنيًس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڃن ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي  - 

حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن أرْو أنو ٻظذ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ػنْن ًىٌ ٯ٠زخڅ.ٙ ّٸ٠ِ حٿلخٻڂ رْن ح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حٿ٬ِِّ حٿَحٓزِ ٫ن ڃٌٿَ  - 

 ٕرِ رټَس ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
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 ًنزخڅ ڃ٬ـٚڅ ٙ ّئهَحڅ: حٿزِٰ ًٷ٬ْ٤ش حٿَكڂ.-
لخځ ٫ن ڃٔڀڂ رن أرِ رټَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنِ ٫ؼڄخڅ حٿ٘ - 

 أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ:
 حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿټٴَ ًحٿٴٸَ ٫ًٌحد حٿٸزَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫ؼڄخڅ أرٌ ٓڀڄش حٿ٘لخځ كيػنِ ڃٔڀڂ رن  - 

 أرِ رټَس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ْٓوَؽ ٷٌځ أكيحع أكيحء أٗيحء ًٿْٸش أٿٔنظيڂ رخٿٸَآڅ ّٸَإًنو ٙ ّـخًُ طَحٷْيڂ ٳبًح -

 ٿٸْظڄٌىڂ ٳؤنْڄٌىڂ ػڂ اًح ٿٸْظڄٌىڂ ٳخٷظڀٌىڂ ٳبنو ّئؿَ ٷخطڀيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٰٓٴْخڅ ٫ن ٌّنْ رن ٫زْي ٫ن حٿلټڂ رن  - 

 َس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:ح٫َٕؽ ٫ن ح٬ٕٗغ رن ػَڃڀش ٫ن أرِ رټ
 ڃن ٷظپ نٴٔخ ڃ٬خىيس رَْٰ كڀيخ كَځ حهلل ٫ڀْو حٿـنش أڅ ّـي ٍّليخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن  - 

 ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ٍأّظڂ اڅ ٻخڅ ؿيْنش ًأٓڀڂ ًٯٴخٍ ًڃِّنش هَْح ٫ني حهلل ڃن رنِ أٓي ًڃن رنِ طڄْڂ أ-

ًڃن رنِ ٫زي حهلل رن ٯ٤ٴخڅ ًڃن رنِ ٫خڃَ رن ٬ٜ٬ٛش ٳٸخٽ ٍؿپ: ٷي هخرٌح ًهًَٔح 
ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ىڂ هَْ ڃن رنِ طڄْڂ ًڃن رنِ ٫خڃَ رن ٬ٜ٬ٛش ًڃن 

 ٴخڅ.رنِ أٓي ًڃن رنِ ٫زي حهلل رن ٯ٤
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ حٿـََُّ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ  - 

 رټَس ٫ن أرْو ٷخٽ: ًٷخٽ آڄخ٫ْپ ڃَس:
ٻنخ ؿڀٌٓخ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: أٙ أنزجټڂ رؤٻزَ حٿټزخثَ ػٚػخ حَٗٗحٹ -

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: حَٗٗحٹ رخهلل ٫ِ رخهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ: ًًٻَ حٿټزخثَ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
ًؿپ ٫ًٸٌٵ حٿٌحٿيّن ًٻخڅ ڃظټجخ ٳـڀْ ًٷخٽ: ًٗيخىس حٿًٍِ ًٗيخىس حٿًٍِ ًٗيخىس 
حٿًٍِ أً ٷٌٽ حٿًٍَُ ًٗيخىس حٿًٍِ. ٳڄخ ُحٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټٍَىخ 

 كظَ ٷڀنخ ٿْظو ٓټض.
د ٫ن ڃلڄي رن َّْٓن ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ أٌّ - 

 رټَس أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ذ ٳِ كـظو ٳٸخٽ:
أٙ اڅ حٿِڃخڅ ٷي حٓظيحٍ ٻيْجظو ٌّځ هڀٶ حهلل حٿٔڄخًحص ًحٍٕٝ حٿٔنش حػنخ ٫َ٘ ٗيَح -

ڃنيخ أٍر٬ش كَځ ػٚع ڃظٌحٿْخص ًً حٿٸ٬يس ًًً حٿلـش ًحٿڄلَځ ًٍؿذ ڃ٠َ حٿٌُ رْن 
 أُ ٌّځ ىٌح ٷڀنخ: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٳٔټض كظَ ٧ننخ أنو ؿڄخىُ ٬ًٗزخڅ ػڂ ٷخٽ: أٙ

ْٓٔڄْو رَْٰ حٓڄو ٷخٽ: أٿْْ ٌّځ حٿنلَ ٷڀنخ: رڀَ ػڂ ٷخٽ: أُ ٗيَ ىٌح ٷڀنخ: حهلل ًٌٍٓٿو 
أ٫ڀڂ ٳٔټض كظَ ٧ننخ انو ْٓٔڄْو رَْٰ حٓڄو ٳٸخٽ: أٿْْ ًح حٿلـش ٷڀنخ: رڀَ ػڂ ٷخٽ: أُ 

ظَ ٧ننخ أنو ْٓٔڄْو رَْٰ حٓڄو ٷخٽ: أٿْٔض حٿزڀيس رڀي ىٌح ٷڀنخ: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٳٔټض ك
ٷڀنخ: رڀَ ٷخٽ: ٳبڅ ىڃخءٻڂ ًأڃٌحٿټڂ ٷخٽ: ًأكٔزو ٷخٽ: ًأ٫َحٟټڂ ٫ڀْټڂ كَحځ ٻلَڃش 
ٌّڃټڂ ىٌح ٳِ ٗيَٻڂ ىٌح ٳِ رڀيٻڂ ىٌح ًٓظڀٸٌڅ ٍرټڂ ٳْٔؤٿټڂ ٫ن أ٫ڄخٿټڂ أٙ ٙ 

زڀٮ حٿ٘خىي حٿٰخثذ طَؿ٬ٌح ر٬يُ ٟٚٙ ٠َّد ر٠٬ټڂ ٍٷخد ر٬ٞ أٙ ىپ رڀٰض أٙ ٿْ
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ڃنټڂ ٳڀ٬پ ڃن ّزڀٰو ّټٌڅ أ٫ًَ ٿو ڃن ر٬ٞ ڃن ّٔڄ٬و ٷخٽ ڃلڄي: ًٷي ٻخڅ ًحٹ ٷخٽ: 
 ٷي ٻخڅ ر٬ٞ ڃن رڀٰو أ٫ًَ ٿو ڃن ر٬ٞ ڃن ٓڄ٬و.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن حرن ٫ٌڅ ٫ن ڃلڄي ٬ّنِ حرن  - 
 س ٷخٽ:َّْٓن ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن أرِ رټَ

ٿڄخ ٻخڅ ًٿٺ حٿٌْځ ٷ٬ي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ر٬َْ ًأهٌ ٍؿپ رِڃخڃو أً -
رو٤خڃو ٳٸخٽ: أُ ٌّځ ٌّڃټڂ ىٌح ٷخٽ: ٳٔټظنخ كظَ ٧ننخ أنو ْٓٔڄْو ٌٍٓ حٓڄو ٷخٽ: 
أٿْْ رخٿنلَ ٷخٽ: ٷڀنخ: رڀَ ٷخٽ: ٳؤُ ٗيَ ٗيَٻڂ ىٌح ٷخٽ: ٳٔټظنخ كظَ ٧ننخ أنو ْٓٔڄْو 

أٿْْ رٌُ حٿلـش ٷخٽ: ٷڀنخ: رڀَ ٷخٽ: ٳؤُ رڀي رڀيٻڂ ىٌح ٷخٽ: ٳٔټظنخ ٌٍٓ حٓڄو ٳٸخٽ: 
كظَ ٧ننخ أنو ْٓٔڄْو ٌٍٓ حٓڄو ٳٸخٽ: أٿْْ رخٿزڀيس ٷخٽ: ٷڀنخ: رڀَ ٷخٽ: ٳبڅ ىڃخءٻڂ 
ًأڃٌحٿټڂ ًأ٫َحٟټڂ رْنټڂ كَحځ ٻلَڃش ٌّڃټڂ ىٌح ٳِ ٗيَٻڂ ىٌح ٳِ رڀيٻڂ ىٌح أٙ 

ڃن ىٌ أ٫ًَ ٿو ڃنو. ٷخٽ ڃلڄي: ٳٸخٽ ٍؿپ: ٳٸي  ٳڀْزڀٮ حٿ٘خىي ٳبڅ حٿ٘خىي ٫َٔ أڅ ّزڀٰو
 ٻخڅ ًحٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن ٫ْْنش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرْو ٫ن أرِ  - 
 رټَس ٷخٽ:

 ٿٸي ٍأّظنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًانخ ٿنَڃپ رخٿـنخُس ٍڃٚ.-
٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ  - 

 أرِ رټَس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٙ ّٸ٠ِ حٿٸخِٟ رْن حػنْن ًىٌ ٯ٠زخڅ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ًٍر٬ِ رن ارَحىْڂ حٿڄ٬نَ ٷخٙ: كيػنخ  - 

 ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ:
٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخځ ّـَ ػٌرو ڃٔظ٬ـٚ كظَ ٻٔٴض حٿ٘ڄْ ٫ڀَ -

أطَ حٿڄٔـي ًػخد حٿنخّ ٳٜڀَ ٍٻ٬ظْن ٳـڀَ ٫نيخ ػڂ أٷزپ ٫ڀْنخ ٳٸخٽ: اڅ حٿ٘ڄْ ًحٿٸڄَ 
آّظخڅ ڃن آّخص حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ّوٌٱ ريڄخ ٫زخىه ًٙ ّنټٔٴخڅ ٿڄٌص أكي ٷخٽ: ًٻخڅ 

ظڂ ڃنيڄخ ْٗجخ ٳٜڀٌح ًحى٫ٌح كظَ ّټ٘ٲ ڃنيڄخ ڃخ حرنو ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ ڃخص. ٳبًح ٍأّ
 رټڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ  - 
 رټَس أنو كيػو ٷخٽ:

حنټٔٴض حٿ٘ڄْ ٫ڀَ ٫يي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنلن ٫نيه ٳٌػذ ٳ٫ِخ ّـَ ػٌرو -
 ٳٌٻَ ڃ٬نخه.

نِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ًّٸخٽ ٿو: آَحثْپ ٷخٽ: ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
 حٿلٔن ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ رټَس ًٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس:

٫ن أرِ رټَس ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄنزَ ًكٔن ٫ڀْو حٿٔٚځ ڃ٬و -
َ ًىٌ ّٸزپ ٫ڀَ حٿنخّ ڃَس ٫ًڀْو ڃَس ًّٸٌٽ: اڅ حرنِ ىٌح ْٓي ًٿ٬پ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿ

 أڅ ّٜڀق رو رْن ٳجظْن ڃن حٿڄٔڀڄْن.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 
 أرِ رټَس ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٙ ّنزِٰ ٿڀٸخِٟ ًٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس: ٿڀلخٻڂ أڅ ّلټڂ رْن حػنْن ًىٌ ٯ٠زخڅ.-
أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ حٿـََُّ كيػنخ ٫زي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن أرْو ٷخٽ:
ًٻَ حٿټزخثَ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: حَٗٗحٹ رخهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ًٸٌٵ -

حٿٌحٿيّن ًٻخڅ ڃظټجخ ٳـڀْ ٳٸخٽ: ًٗيخىس حٿًٍِ ًٗيخىس حٿًٍِ أً ٷٌٽ حٿًٍِ ٳڄخ ُحٽ 
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټٍَىخ كظَ ٷڀنخ: ٿْظو ٓټض ًٷخٽ ڃَس: أنزؤنخ حٿـََُّ ٌٍٓٽ حهلل ٛ

كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٻنخ ؿڀٌٓخ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٳٸخٽ: أٙ أنزجټڂ رؤٻزَ حٿټزخثَ حَٗٗحٹ رخهلل ط٬خٿَ ٳٌٻَه.

ّلَْ رن ارِ آلخٵ كيػنخ ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ  - 
حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٷخٽ: ٷخٽ أرٌ رټَس: نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نزظخ٩ 
حٿٴ٠ش رخٿٴ٠ش ًحٿٌىذ رخٿٌىذ اٙ ٌٗحء رٌٔحء ًأڃَنخ أڅ نزظخ٩ حٿٴ٠ش ٳِ حٿٌىذ 

 ًحٿٌىذ ٳِ حٿٴ٠ش ٻْٲ ٗجنخ ٳٸخٽ ٿو ػخرض رن ٫زْي: ّيح رْي ٷخٽ: ىټٌح ٓڄ٬ض.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ حٿنييُ  - 

 ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٬ٓيح ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض أًنخُ ٫ًًَ ٷڀزِ أڅ:
ڃن حى٫َ اٿَ ٯَْ أرْو ًىٌ ٬ّڀڂ أنو ٯَْ أرْو ٳخٿـنش ٫ڀِ كَحځ. ٷخٽ: ٳڀٸْض أرخ رټَس -

 ٿپ ٫ڀِ ًٓڀڂ.ٳليػض ٳٸخٽ: ًأنخ ٓڄ٬ض أًنخُ ٫ًًَ ٷڀزِ ڃن ڃلڄي ٛڀَ ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٌّنْ رن ٫زْي ٫ن حٿلټڂ رن ح٫َٕؽ  - 

 ٫ن ح٬ٕٗغ رن ػَڃڀش ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ڃن ٷظپ نٴٔخ ڃ٬خىيس رَْٰ كڀيخ كَځ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ڀْو حٿـنش ٿڂ ّ٘ڂ ٍّليخ.-
 كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ٫ْْنش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرْو ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 رټَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ڃخ ڃن ًنذ أكٍَ أڅ ٬ّـپ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ حٿ٬ٸٌرش ٿٜخكزو ٳِ حٿينْخ ڃ٪ ڃخ ّيهَ ٿو -

 ٳِ حٓهَس ڃن حٿزِٰ ًٷ٬ْ٤ش حٿَكڂ.
ػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 رټَس ٫ن أرْو ٷخٽ: أكٔزو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٗيَحڅ ٙ ّنٸٜخڅ: ٗيَح ٫ْي ٍڃ٠خڅ ًًُ حٿلـش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫ْْنش كيػنخ أرِ ٷخٽ: هَؿض ٳِ  - 

 :ؿنخُس ٫زي حٿَكڄن رن ٓڄَس ٷخٽ
ٳـ٬پ ٍؿخٽ ڃن أىڀو ّٔظٸزڀٌڅ حٿـنخُس ٳْڄٌ٘څ ٫ڀَ أ٫ٸخريڂ ًّٸٌٿٌڅ: ًٍّيح رخٍٹ حهلل -

ٳْټڂ ٷخٽ: ٳڀلٸنخ أرٌ رټَس ڃن ٣َّٶ حٿڄَري ٳڀڄخ ٍأٍ أًٿجٺ ًڃخ ّٜن٬ٌڅ كڄپ ٫ڀْيڂ 
رزٰڀظو ًأىٌٍ ٿيڂ رخٿ١ٌٔ ًٷخٽ: هڀٌح ٳٌحٿٌُ ٻَځ ًؿو أرِ حٿٸخٓڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًانخ ٿنټخى أڅ نَڃپ ريخ ًٷخٽ ّلَْ ڃَس: ٿٸي ٿٸي ٍأّظنخ ڃ٪ ٌٍٓ
 ٍأّظنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫ْْنش كيػنِ أرِ ٫ن أرِ رټَس  - 
 ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 نْو ڃټظٌد ٻخٳَ ّٸَأه حٕڃِ ًحٿټخطذ.حٿيؿخٽ أ٫ٌٍ ر٬ْن حٿ٘ڄخٽ رْن ٫ْ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٫ْْنش كيػنِ أرِ ٫ن أرِ رټَس ٫ن حٿنزِ  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْيو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٿن ّٴڀق ٷٌځ أٓنيًح أڃَىڂ اٿَ حڃَأس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫ْْنش كيػنِ أرِ ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ: ٷخٽ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ڃن ٷظپ ڃ٬خىيح ٳِ ٯَْ ٻنيو كَځ حهلل ٫ڀْو حٿـنش أڅ ّـي ٍّليخ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫ْْنش ٷخٽ: كيػنِ أرِ ٷخٽ: - 
ًٻَص ٿْڀش حٿٸيٍ ٫ني أرِ رټَس ٳٸخٽ: ڃخ أنخ ر٤خٿزيخ اٙ ٳِ حٿ٬َ٘ حًٓحهَ ر٬ي ِٗء -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ: اٿظڄٌٔىخ ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ڃن  ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ
 طٔ٪ ّزٸْن أً ٓز٪ أً هڄْ ّزٸْن أً ػٚع ّزٸْن أً آهَ ٿْڀش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ أ٬ٗغ ٫ن ُّخى ح٫ٕڀڂ ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 
 ڀڂ:أرِ رټَس أنو ٍٻ٪ ىًڅ حٿٜٲ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ

 ُحىٹ حهلل كَٛخ ًٙ ط٬ي.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃيڀذ نذ أرِ كزْزش كيػنخ حٿلٔن  - 

 ٫ن أرِ رټَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: 
ٙ ّٸٌٿن أكيٻڂ انِ ٷڄض ٍڃ٠خڅ ٻڀو أً ٛڄظو ٷخٽ ٳٚ أىٍُ أٻَه حٿظِٻْش أځ ٙ ٳٚ ري -

 ڃن ٯٴڀش أً ٍٷيس 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٷَس كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن َّْٓن  - 

٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ًن ٍؿپ آهَ ًىٌ ٳِ نٴِٔ أٳ٠پ ڃن ٫زي حٿَكڄن رن 
أرِ رټَس ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ ٫زي حهلل: ٷخٽ ٯَْ أرِ ٫ن ّلَْ ٳِ ىٌح حٿليّغ: أٳ٠پ ٳِ 

 نٴِٔ كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن
څ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ذ حٿنخّ رڄنَ ٳٸخٽ: أٙ طيًٍڅ أُ ٌّځ ىٌح ٷڀنخ: حهلل أ-

ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: ٳٔټض كظَ ٧ننخ أنو ْٓٔڄْو رَْٰ حٓڄو ٳٸخٽ: أٿْْ رٌْځ حٿنلَ ٷڀنخ: 
ن٬ڂ ٷخٽ: أُ رڀي ىٌح ٷڀنخ: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: أٿْْ رخٿزڀيس ٷڀنخ: رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: 

ءٻڂ ًأڃٌحٿټڂ ًأ٫َحٟټڂ ًأر٘خٍٻڂ كَحځ ٻلَڃش ٌّڃټڂ ىٌح ٳِ ٗيَٻڂ ىٌح ٳِ ٳبڅ ىڃخ
رڀيٻڂ ىٌح أٙ ىپ رڀٰض ٷڀنخ: ن٬ڂ ٷخٽ: حٿڀيڂ حٗيي ٿْزڀٮ حٿ٘خىي حٿٰخثذ ٳبنو ٍد ڃزڀٮ ّزڀٰو 
ڃن ىٌ أ٫ًَ ٿو ڃنو ٳټخڅ ٻٌٿٺ ًٷخٽ: ٙ طَؿ٬ٌح ر٬يُ ٻٴخٍح ٠َّد ر٠٬ټڂ ٍٷخد 

ڃِ كَٷو ؿخٍّش رن ٷيحڃش ٷخٽ: أَٗٳٌح ٫ڀَ أرِ ر٬ٞ ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ كَٵ حرن حٿل٠َ
رټَس ٳٸخٿٌح: ىٌح أرٌ رټَس ٳٸخٽ ٫زي حٿَكڄن: ٳليػظنِ أڃِ أڅ أرخ رټَس ٷخٽ: ٿٌ ىهڀٌح 

 ٫ڀِ ڃخ ري٘ض اٿْيڂ رٸٜزش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن أ٬ٗغ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس - 
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ٍٻ٬ظْن ًىئٙء حٿَٻ٬ظْن ٳټخنض ٿڀنزِ ٛڀَ  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ريئٙء-
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍر٬خ ًٿيڂ ٍٻ٬ظْن ٍٻ٬ظْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫ؼڄخڅ حٿ٘لخځ كيػنخ ڃٔڀڂ رن أرِ رټَس  - 
 ٫ن أرْو.

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٳِ ىرَ ٻپ ٛٚس: حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿټٴَ -
 ٸَ ٫ًٌحد حٿٸزَ.ًحٿٴ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ٫زي  - 
 حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

أٍأّظڂ اڅ ٻخنض ؿيْنش ًأٓڀڂ ًٯٴخٍ هَْح ڃن رنِ طڄْڂ ًرنِ ٫زي حهلل رن ٯ٤ٴخڅ ًرنِ -
يخ ٌٛطو ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي هخرٌح ًهًَٔح ٷخٽ: ٳٌحٿٌُ ٫خڃَ رن ٬ٜ٬ٛش ًڃي ر

 نٴِٔ رْيه ٿيڂ هَْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٌٕٓى رن ْٗزخڅ ٫ن رلَ رن ڃَحٍ ٫ن  - 

 أرِ رټَس ٷخٽ:
 ٻنض أڃِ٘ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄَ ٫ڀَ ٷزَّن ٳٸخٽ:-

زٸض أنخ ًٍؿپ آهَ ٳـجنخ ر٬ْٔذ ٳ٘ٸو رخػنْن ٳـ٬پ ڃن ّؤطْنِ رـَّيس نوپ ٷخٽ: ٳخٓظ
٫ڀَ ىٌح ًحكيس ٫ًڀَ ىٌح ًحكيس ػڂ ٷخٽ: أڃخ انو ْٓوٴٲ ٫نيڄخ ڃخ ٻخڅ ٳْيڄخ ڃن رڀٌٿظيڄخ 

 ِٗء ػڂ ٷخٽ: انيڄخ ٿ٬ٌْرخڅ ٳِ حٿْٰزش ًحٿزٌٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫ؼڄخڅ حٿ٘لخځ ٷخٽ: كيػنِ ڃٔڀڂ رن أرِ  - 

 س ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:رټَ
انيخ ٓظټٌڅ ٳظنش حٿڄ٤٠ـ٪ ٳْيخ هَْ ڃن حٿـخٿْ ًحٿـخٿْ هَْ ڃن حٿٸخثڂ ًحٿٸخثڂ ٳْيخ -

هَْ ڃن حٿڄخِٗ ًحٿڄخِٗ هَْ ڃن حٿٔخ٫ِ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٍؿپ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳڄخ طؤڃَنِ 
لٶ رٰنڄو ًڃن ٻخنض ٿو أٍٝ ٷخٽ: ڃن ٻخنض ٿو ارپ ٳڀْڀلٶ ربرڀو ًڃن ٻخنض ٿو ٯنڂ ٳڀْڀ

ٳڀْڀلٶ رؤٍٟو ًڃن ٿڂ ّټن ٿو ِٗء ڃن ًٿٺ ٳڀ٬ْڄي اٿَ ْٓٴو ٳڀ٠َْد رليه ٛوَس ػڂ 
 ٿْنؾ اڅ حٓظ٤خ٩ حٿنـخس ػڂ ٿْنؾ اڅ حٓظ٤خ٩ حٿنـخس..

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ حٿ٬ٌحځ كيػنخ ٬ْٓي رن ؿڄيخڅ  - 
 ٽ:٫ن حرن أرِ رټَس ٫ن أرْو ٷخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍٟخ ّٸخٽ ٿيخ:  - 
حٿزَْٜس اٿَ ؿنزيخ نيَ ّٸخٽ ٿو: ىؿڀش ًً نوپ ٻؼَْ ًّنِٽ رو رنٌ ٷن٤ٌٍحء ٳْظٴَٵ حٿنخّ 
ػٚع ٳَٵ: ٳَٷش طڀلٶ رؤٛڀيخ ًىڀټٌح ًٳَٷش طؤهٌ ٫ڀَ أنٴٔيخ ًٻٴًَح ًٳَٷش ّـ٬ڀٌڅ 

ڂ ٳْٸخطڀٌڅ ٷظٚىڂ ٗييحء ّٴظق حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ڀَ رٸْظيڂ ًٗٺ ًٍحٍّيڂ هڀٲ ٧يٌٍى
 ِّّي ٳْو ڃَس ٳٸخٽ: حٿزَْٜس أً حٿزَٜس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ِّّي أنزؤنخ حٿ٬ٌحځ رن كٌٗذ ٫ن ٬ْٓي رن  - 
 ؿڄيخڅ ٫ن حرن أرِ رټَس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

أٍٟخ ّٸخٽ ٿيخ حٿزَٜس أً حٿزَْٜس ٫ڀَ ىؿڀش نيَ ٳٌٻَ ڃ٬نخه ٷخٽ حٿ٬ٌحځ: رنٌ  ٿظنِٿن-
 ٷن٤ٌٍحء ىڂ حٿظَٹ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي  - 
 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن أرْو أڅ ٍؿٚ ٷخٽ:

ٽ ٫ڄَه ًكٔن ٫ڄڀو ٷخٽ: ٳؤُ حٿنخّ َٗ ٷخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿنخّ هَْ ٷخٽ: ڃن ٣خ-
 ڃن ٣خٽ ٫ڄَه ًٓخء ٫ڄڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس  - 
 ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ڃَس: ٙ ّٸٌٿن أكيٻڂ ٛڄض ٍڃ٠خڅ ٻڀو ًٙ ٷڄظو ٻڀو ٷخٽ حٿلٔن: ٷخٽ أرِ: ًٷخٽ ِّّي -
 ٷخٽ ٷظخىس: حهلل أ٫ڀڂ أهخٱ ٫ڀَ أڃظو حٿظِٻْش أً ٙ ري ڃن ٍحٷي أً ٯخٳپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٫ْْنش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرْو  - 
 ٷخٽ:

ًٻَص ٿْڀش حٿٸيٍ ٫ني أرِ رټَس ٳٸخٽ: ڃخ أنخ رڄڀظڄٔيخ ر٬يڃخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
 ٳِ ٫َ٘ حًٕحهَ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: حٿظڄٌٔىخ ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ

ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ٳِ حٿٌطَ ڃنو ٷخٽ: ٳټخڅ أرٌ رټَس ّٜڀِ ٳِ حٿ٬َّ٘ن ڃن ٍڃ٠خڅ 
 ٻٜٚطو ٳِ ٓخثَ حٿٔنش ٳبًح ىهپ حٿ٬َ٘ حؿظيي.

ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ - 
 حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ّڄټغ أرٌ حٿيؿخٽ ػٚػْن ٫خڃخ ٙ ٌّٿي ٿيڄخ ػڂ ٌّٿي ٿيڄخ ٯٚځ أ٫ٌٍ أَٟ ِٗء ًأٷڀو -
نٴ٬خ طنخځ ٫ْنخه ًٙ ّنخځ ٷڀزو ػڂ ن٬ض أرٌّو. ٳٸخٽ: أرٌه ٍؿپ ٣ٌحٽ ڃ٤٠َد حٿڀلڂ ٣ٌّپ 

و حڃَأس ٳَٟخهْش ٨٫ْڄش حٿؼيّْن ٷخٽ: ٳزڀٰنخ أڅ ڃٌٿٌىح ڃن حٕنٲ ٻؤڅ أنٴو ڃنٸخٍ ًأڃ
حٿْيٌى ًٿي رخٿڄيّنش ٷخٽ: ٳخن٤ڀٸض أنخ ًحٿِرَْ رن حٿ٬ٌحځ كظَ ىهڀنخ ٫ڀَ أرٌّو ٳَأّنخ ٳْيڄخ 
ن٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًاًح ىٌ ڃنـيٽ ٳِ حٿ٘ڄْ ٳِ ٷ٤ْٴش ٿو ىڄيڄش 

 ٌّٿي ٿنخ ػڂ ًٿي ٿنخ ٯٚځ أ٫ٌٍ أَٟ ِٗء ًأٷڀو ٳٔؤٿنخ أرٌّو ٳٸخٙ: ڃټؼنخ ػٚػْن ٫خڃخ ٙ
نٴ٬خ ٳڀڄخ هَؿنخ ڃٍَنخ رو ٳٸخٽ: ڃخ ٻنظڄخ ٳْو ٷڀنخ: ًٓڄ٬ض ٷخٽ: ن٬ڂ انو طنخځ ٫ْنخُ ًٙ 

 ّنخځ ٷڀزِ ٳبًح ىٌ حرن ْٛخى.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٓزخ١ رن ڃلڄي كيػنخ أ٬ٗغ ٫ن حرن َّْٓن ٫ن أرِ  - 

 رټَس ٷخٽ:
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿنلَ ٫ڀَ نخٷش ٿو ٷخٽ: ٳـ٬پ ّظټڀڂ ىخ ىنخ  ه٤ذ ٌٍٓٽ-

ڃَس ًىخ ىنخ ڃَس ٫ني ٻپ ٷٌځ ػڂ ٷخٽ: أُ ٌّځ ىٌح ٷخٽ: ٳٔټظنخ كظَ ٧ننخ أنو ْٓٔڄْو ٯَْ 
حٓڄو ٷخٽ: أٿْْ ٌّځ حٿنلَ ٷخٽ: ٷڀنخ: رڀَ ػڂ ٷخٽ: أُ ٗيَ ىٌح ٷخٽ: ٳٔټټظنخ كظَ ٧ننخ أنو 

: ػڂ ٷخٽ: أٿْْ ًح حٿلـش ٷخٽ: ٷڀنخ رڀَ. ػڂ ٷخٽ: أُ رڀي ىٌح ٷخٽ: ْٓٔڄْو ٯَْ حٓڄو ٷخٽ
ٳٔټظنخ كظَ ٧ننخ أنو ْٓٔڄْو ٯَْ حٓڄو ٷخٽ: ػڂ ٷخٽ: أٿْْ حٿزڀيس حٿلَحځ ٷخٽ: ٷڀنخ. رڀَ. 
ٷخٽ: ٳبڅ ىڃخءٻڂ ًأڃٌحٿټڂ ًأ٫َحٟټڂ كَحځ ٫ڀْټڂ اٿَ أڅ طڀٸٌح ٍرټڂ ط٬خٿَ ٻلَڃش 

ح ػڂ ٷخٽ: ٿْزڀٮ حٿ٘خىي ڃنټڂ حٿٰخثذ ٳڀ٬پ ىٌح ٳِ ٌّڃټڂ ىٌح ٳِ ٗيَٻڂ ىٌح ٳِ رڀيٻڂ ىٌ
ٗيَٻڂ ىٌح ٳِ رڀيٻڂ ىٌح ػڂ ٷخٽ: ٿْزڀٮ حٿ٘خىي ڃنټڂ حٿٰخثذ ٳڀ٬پ حٿٰخثذ أڅ ّټٌڅ أ٫ًَ 

 ٿو ڃن حٿ٘خىي.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ُّخى ح٫ٕڀڂ ٫ن حٿلٔن  - 
 ٫ن أرِ رټَس.

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظٴظق حٿٜٚس ٳټزَ ػڂ أًڃؤ اٿْيڂ أڅ ڃټخنټڂ ػڂ ىهپ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-
 ٳوَؽ ًٍأٓو ّٸ٤َ ٳٜڀَ ريڂ ٳڀڄخ ٷ٠َ حٿٜٚس ٷخٽ: انڄخ أنخ رَ٘ ًانِ ٻنض ؿنزخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ: حرن ٓڀڄش كيػنخ ٫ڀِ رن ُّي  - 
 هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ ح

 أنخ ٳ٣َټڂ ٫ڀَ حٿلٌٝ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن أرْو:
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيڂ ًٻًَح ٍؿٚ ٫نيه ٳٸخٽ ٍؿپ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ڃن -

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳ٠پ ڃنو ٳِ ٻٌح ًٻٌح ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٍؿپ ر٬ي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح
٫ڀْو ًٓڀڂ: ًّلٺ ٷ٬٤ض ٫نٶ ٛخكزٺ ڃَحٍح ّٸٌٽ ًٿٺ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ: اڅ ٻخڅ أكيٻڂ ڃخىكخ أهخه ٙ ڃلخٿش ٳڀْٸپ أكٔذ ٳٚنخ اڅ ٻخڅ ٍَّ أنو ٻٌحٹ ًٙ 

 زو ٻٌح ًٻٌح.أُٻِ ٫ڀَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أكيح ًكْٔزو حهلل أكٔ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن أرِ ٬ّٸٌد  - 

حٿ٠زِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس ّليع ٫ن أرْو أڅ حٕٷ٩َ رن كخرْ ؿخء 
 اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ:

ش ڃلڄي حٿٌُ ّ٘ٺ ٳٸخٽ انڄخ رخ٬ّٺ َٓحٵ حٿلـْؾ ڃن أٓڀڂ ًٯٴخٍ ًڃِّنش ًأكٔذ ؿيْن-
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أٍأّض اڅ ٻخڅ أٓڀڂ ًٯٴخٍ ًڃِّنش ًأكٔذ ؿيْنش هَْح 
ڃن رنِ طڄْڂ ًرنِ ٫خڃَ ًأٓي ًٯ٤ٴخڅ أهخرٌح ًهًَٔح ٳٸخٽ: ن٬ڂ ٳٸخٽ: ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه 

 انيڂ ٕهَْ ڃنو انيڂ ٕهَْ ڃنيڂ.
َ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٍر٬ِ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴ - 

 كَحٕ ٫ن أرِ رټَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
اًح حٿڄٔڀڄخڅ كڄپ أكيىڄخ ٫ڀَ ٛخكزو حٿٔٚف ٳيڄخ ٫ڀَ ٣َٱ ؿينڂ ٳبًح ٷظپ أكيىڄخ -

 ٛخكزو ىهٚىخ ؿڄ٬ْخ.
ڀِ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ - 

 ُّي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
أطخنِ ؿزَّپ ًڃْټخثْپ ٫ڀْيڄخ حٿٔٚځ ٳٸخٽ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ: حٷَأ حٿٸَآڅ ٫ڀَ كَٱ -

ًحكي ٳٸخٽ ڃْټخثْپ: حٓظِىه ٷخٽ: حٷَأه ٫ڀَ ٓز٬ش أكَٱ ٻڀيخ ٗخٱ ٻخٱ ڃخ ٿڂ طوظڂ آّش 
 حد رَكڄش.ٍكڄش ر٬ٌحد أً آّش ٫ٌ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن ُّخى ح٫ٕڀڂ ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 
 أرِ رټَس.

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٳِ ٛٚس حٿٴـَ ٳؤًڃؤ اٿْيڂ: أڅ ڃټخنټڂ ٳٌىذ ػڂ -
 ؿخء ًٍأٓو ّٸ٤َ ٳٜڀَ ريڂ.
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ؤنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ أنز - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٙ ّٸٌٿن أكيٻڂ انِ ٷڄض ٍڃ٠خڅ ٻڀو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٣ڀلش رن  - 

 ٫زي حهلل رن ٫ٌٱ ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ:
َ حٿپ ٫ڀِ ًٓڀڂ ٳِ ْٗجخ ٳٸخځ ٌٍٓٽ أٻؼَ حٿنخّ ٳِ ڃْٔڀڄش ٷزپ أڅ ّٸٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀِ ًٓڀڂ ه٤ْزخ ٳٸخٽ: أڃخ ر٬ي ٳٴِ ٗؤڅ ًح حٿَؿپ حٿٌُ ٷي أٻؼَطڂ ٳِ ًاڅ 
ٻٌحد ڃن ػٚػْن ٻٌحرخ ّوَؿٌڅ رْن ّيُ حٿٔخ٫ش ًاڅ ٿْْ ڃن رڀيس اٙ ّزڀٰيخ ٫ٍذ 

 .حٿڄْٔق اٙ حٿڄيّنش ٫ڀَ ٻپ نٸذ ڃن نٸخريخ ڃڀټخڅ ٌّرخڅ ٫نيخ ٫ٍذ حٿڄْٔق
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 

أرِ رټَس ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو: كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٿلٔن ّٸٌٽ: أهزَنِ أرٌ رټَس 
 ٷخٽ:

أطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٷٌځ ّظ٬خ٣ٌڅ ْٓٴخ ڃٔڀٌٙ ٳٸخٽ: ٿ٬ن حهلل ڃن -
أًٿْْ ٷي نيْض ٫ن ىٌح ػڂ ٷخٽ: اًح ٓپ أكيٻڂ ْٓٴو ٳن٨َ اٿْيو ٳؤٍحى أڅ ّنخًٿو  ٳ٬پ ىٌح

 أهخ ٳڀْٰڄيه ػڂ ّنخًٿو اّخه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٫زي حٿـڀْپ كيػنِ ؿ٬ٴَ رن ڃْڄٌڅ  - 

 كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس أنو ٷخٽ ٕرْو ّخ أرض انِ أٓڄ٬ٺ طي٫ٌ ٻپ ٯيحس:
حٿڀيڂ ٫خٳنِ ٳِ رينِ حٿڀيڂ ٫خٳنِ ٳِ ٓڄ٬ِ حٿڀيڂ ٫خٳنِ ٳِ رَُٜ ٙ اٿو اٙ أنض -

ط٬ْيىخ ػٚػخ كْن طٜزق ًػٚػخ كْن طڄِٔ ًطٸٌٽ: حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿټٴَ ًحٿٴٸَ 
حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ ٙ اٿو اٙ أنض ط٬ْيىخ كْن طٜزق ػٚػخ ًػٚػخ كْن 

انِ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّي٫ٌ رين ٳؤكذ أڅ أٓظن  طڄِٔ ٷخٽ: ن٬ڂ ّخ رنِ
رٔنظو ٷخٽ: ًٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْيو ًٓڀڂ: ى٫ٌحص حٿڄټًَد: حٿڀيڂ ٍكڄظٺ أٍؿٌ ٳٚ 

 طټڀنِ اٿَ نٴِٔ ٣َٳش ٫ْن أٛڀق ٿِ ٗؤنِ ٻڀو ٙ اٿو اٙ أنض.
ڃٔڀڂ رن أرِ رټَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٫ؼڄخڅ حٿ٘لخځ كيػنخ  - 

 ٫ن أرْو .
أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ رَؿپ ٓخؿي ًىٌ ّن٤ڀٶ اٿَ حٿٜٚس ٳٸ٠َ حٿٜٚس -

ًٍؿ٪ ٫ڀْو ًىٌ ٓخؿي ٳٸخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ڃن ّٸظپ ىٌح ٳٸخځ ٍؿپ 
 ٳلَٔ ٫ن ّيّو ٳخهظ١َ ْٓٴو ًىِه ػڂ ٷخٽ: ّخ نزِ حٿپ رؤرِ أنض ًأڃِ ٻْٲ أٷظپ ٍؿٚ

ٓخؿيح ّ٘يي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأڅ ڃلڄيح ٫زيه ًٌٍٓٿو ػڂ كظَ أ٫ٍيص ّيه ٳٸخٽ: ّخ نزِ 
حهلل ٻْٲ أٷظپ ٍؿٚ ٓخؿيح ّ٘يي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأڅ ڃلڄيح ٫زيه ًٌٍٓٿو ٳٸخٽ حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ٿٌ ٷظڀظڄٌه ٿټخڅ أًٽ ٳظنش ًآهَىيخ.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿ٤ْخٿِٔ أرٌ ىحًى أنزؤنخ ٫ڄَحڅ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٬ّنِ:
ٌٛڃٌح حٿيٚٽ ٿَإّظو ًأٳ٤ًَح ٿَإّظو ٳبڅ ٯڂ ٫ڀْټڂ ٳؤٻڄڀٌح حٿ٬يس ػٚػْن ًحٿ٘يَ ىټٌح -

 ًىټٌح ًىټٌح. ٫ًٸي.
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أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ كيػنخ كڄْي رن ڃيَحڅ كيػنخ ٬ٓي رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
أًّ ٫ن ُّخى رن ٻْٔذ حٿ٬يًُ ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
ڃن أٻَځ ٓڀ٤خڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٳِ حٿينْخ أٻَڃو حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش ًڃن أىخڅ ٓڀ٤خڅ حهلل -

 هلل ٌّځ حٿٸْخڃش.طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٳِ حٿينْخ أىخنو ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ  - 

 ٫ٴخڅ: أنزؤنخ ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن رٚٽ رن رٸ٤َ ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ:
أطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رينخنَْ ٳـ٬پ ّٸزٞ ٷز٠ش ٷز٠ش ػڂ ّن٨َ ٫ن ّڄْنو -

٤٬ِ ًٍؿپ أٌٓى ڃ٤ڄٌځ ٫ڀْو ػٌرخڅ أر٠ْخڅ رْن ٫ْنْو أػَ حٿٔـٌى ٻؤنو ّئحڃَ أكيح ػڂ ّ
ٳٸخٽ: ڃخ ٫يٿض ٳِ حٿٸٔڄش ٳ٠ٰذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ: ڃن ٬ّيٽ ٫ڀْټڂ 
ر٬يُ ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ نٸظڀو ٳٸخٽ: ٙ ػڂ ٷخٽ ٕٛلخرو: ىٌح ًأٛلخرو ّڄَٷٌڅ ڃن 

 ڀٸٌڅ ڃن حٗٓٚځ رِ٘ء.حٿيّن ٻڄخ ّڄَٵ حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْش ٙ ّظ٬
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ر٘خٍ حٿوْخ١ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حٿ٬ِِّ  - 

رن أرِ رټَس ّليع أڅ أرخ رټَس ؿخء ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍحٻ٪ ٳٔڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌٛص ن٬پ أرِ رټَس ًىٌ ّل٠َ َّّي أڅ ّيٍٹ حٿَٻ٬ش ٳڀڄخ حنَٜٱ 

ٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن حٿٔخ٫ِ ٷخٽ أرٌ رټَس أنخ ٷخٽ ُحىٹ حهلل كَٛخ ًٙ ح
 ط٬ي. 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ُٻَّخ رن ٓڀْڂ حٿڄنٸَُ ٷخٽ: - 
ٓڄ٬ض ٍؿٚ ّليع ٫ڄًَ رن ٫ؼڄخڅ ًأنخ ٗخىي أنو ٓڄ٪ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس -

أرخ رټَس كيػيڂ أنو ٗيي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ  ّليع أڅ أرخ رټَس ّليع أڅ
رٰڀظو ًحٷٴخ اًح ؿخإًح ربڃَأس كزڀَ ٳٸخٿض: انيخ ُنض أً رٰض ٳخٍؿڄيخ ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: حٓظظَُ رٔظَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳَؿ٬ض ػڂ ؿخءص حٿؼخنْش ًحٿنزِ ٛڀَ 

ّخ نزِ حهلل ٳٸخٽ: حٓظظَُ رٔظَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ  حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ رٰڀظو ٳٸخٿض: حٍؿڄيخ
ٳَؿ٬ض ػڂ ؿخءص حٿؼخٿؼش ًىٌ ًحٷٲ كظَ أهٌص رڀـخځ رٰڀظو ٳٸخٿض: أن٘يٹ حهلل اٙ ٍؿڄظيخ 
ٳٸخٽ: حًىزِ كظَ طڀيُ ٳخن٤ڀٸض ٳٌٿيص ٯٚڃخ ػڂ ؿخءص ٳټڀڄض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ػڂ أطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٫ڀْيو ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ ٿيخ: حًىزِ ٳظ٤يَُ ڃن حٿيځ ٳخن٤ڀٸض 
ًٓڀڂ ٳٸخٿض: انيخ ٷي ط٤يَص ٳؤٍٓپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٌٔس ٳؤڃَىن أڅ 
ّٔظزَثن حٿڄَأس ٳـجن ًٗييڅ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٤يَىخ ٳؤڃَ ٿيخ 

َ رلٴَْس اٿَ ػنيًطيخ ػڂ ؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿڄٔڀڄٌڅ ٳؤهٌ حٿنزِ ٛڀ
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كٜخس ڃؼپ حٿلڄٜش ٳَڃخىيخ ػڂ ڃخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ 
ٿڀڄٔڀڄْن: حٍڃٌىخ ًاّخٻڂ ًًؿييخ ٳڀڄخ ٣ٴجض أڃَ ربهَحؿيخ ٳٜڀَ ٫ڀْيخ ػڂ ٷخٽ: ٿٌ ٷٔڂ 

 أؿَىخ رْن أىپ حٿلـخُ ٬ًٓيڂ.
ِ حرن حٿڄزخٍٹ أنزؤنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد رن ُّخى أنزؤنخ ٫زي حهلل ٬ّن - 

 ُٻَّخ أرٌ ٫ڄَحڅ حٿزَُٜ ٷخٽ:
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ٓڄ٬ض ْٗوخ ّليع ٫ڄًَ رن ٫ؼڄخڅ حٿٸَِٗ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٳٌٻَ -
 حٿليّغ اٙ أنو ٷخٽ: ٳټٴڀو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ:

 ٿٌ ٷٔڂ أؿَىخ رْن أىپ حٿلـخُ ٿ٬ٌٓيڂ.
رن ٫خڃَ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كڄْي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى  - 

 حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس:
 أڅ ٍؿٚ ڃن أىپ ٳخٍّ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ:-

اڅ ٍرِ طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷي ٷظپ ٍرٺ ٬ّنِ ٻٍَٔ ٷخٽ ًٷْپ ٿو ٬ّنِ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ: انو ٷي حٓظوڀٲ حرنظو ٷخٽ: ٳٸخٽ: ٙ ّٴڀق ٷٌځ طڄڀټيڂ حڃَأس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ رن آڄخ٫ْپ كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ حٿڄ٬ڀَ  - 
رن ُّخى ًٌّنْ ًأٌّد ى٘خځ ٫ن حٿلٔن ٫ن حٕكنٲ ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
اًح طٌحؿو حٿڄٔڀڄخڅ رْٔٴْيڄخ ٳٸظپ أكيىڄخ ٛخكزو ٳخٿٸخطپ ًحٿڄٸظٌٽ ٳِ حٿنخٍ ٷْپ: ىٌح -

 حٿٸخطپ ٳڄخ رخٽ حٿڄٸظٌٽ ٷخٽ: ٷي أٍحى ٷظپ ٛخكزو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ْٓي رن ُّي ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ ٓڀْڄخڅ  - 

حٿ٬َُٜ كيػنِ ٫ٸزش رن ٛيزخڅ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ رټَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٷخٽ:

ٿَٜح١ طٸخى٩ حٿٴَحٕ ٳِ حٿنخٍ ّلڄپ حٿنخّ ٫ڀَ حٿَٜح١ ٌّځ حٿٸْخڃش ٳظٸخى٩ ريڂ ؿنزش ح-
ٷخٽ: ٳْنـِ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ رَكڄظو ڃن ّ٘خء ٷخٽ: ػڂ ّئًڅ ٿڀڄٚثټش ًحٿنزْْن ًحٿ٘ييحء 
أڅ ّ٘ٴ٬ٌح ٳْ٘ٴ٬ٌڅ ًّوَؿٌڅ ًّ٘ٴ٬ٌڅ ًّوَؿٌڅ ًّ٘ٴ٬ٌڅ ًّوَؿٌڅ ًُحى ٫ٴخڅ 

ي ڃَس ٳٸخٽ أ٠ّخ: ًّ٘ٴ٬ٌڅ ًّوَؿٌڅ ڃن ٻخڅ ٳِ ٷڀزو ڃخ ِّڅ ًٍس ڃن اّڄخڅ ٷخٽ أرٌ ٫ز
 حٿَكڄن: كيػنخ ڃلڄي رن أرخڅ كيػنخ ٬ْٓي رن ُّي ڃؼڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿيخٗڄِ أنزؤنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٫ن  - 
أرْو ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٙ ّيهپ حٿڄيّنش ٫ٍذ 

 ڃنيخ ڃڀټخڅ. حٿڄْٔق حٿيؿخٽ ٿيخ ٌّڃجٌ ٓز٬ش أرٌحد ٫ڀَ ٻپ رخد
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٫ن أرِ رټَس ٫ن  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ  - 

 ٷخٽ: رن ُّي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن أرْو أڅ ٍؿٚ
ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿنخّ هَْ ٷخٽ: ڃن ٣خٽ ٫ڄَه ًكٔن ٫ڄڀو ٷخٽ: ٳؤُ حٿنخّ َٗ ٷخٽ: -

 ڃن ٣خٽ ٫ڄَه ًٓخء ٫ڄڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٬ّنِ حرن ڃلڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ٌّنْ ًكڄْي  - 

 ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.
كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٬ّنِ: حرن ٓڀڄش كيػنخ ٫ڀِ رن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ُّي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٷخٽ:
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ًٳيص ڃ٪ أرِ اٿَ ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ٳؤىهڀنخ ٫ڀْو ٳٸخٽ: ّخ أرخ رټَس كيػنِ رِ٘ء -
 ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

٬ّـزو حٿَإّخ حٿٜخٿلش ًّٔؤٽ ٫نيخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ: أّټڂ 
ٍأٍ ٍإّخ ٳٸخٽ ٍؿپ: أنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٍأّض ٻؤڅ ڃِْحنخ ىٿِ ڃن حٿٔڄخء ٳٌُنض أنض 
رؤرِ رټَ ٳَؿلض رؤرِ رټَ ػڂ ًُڅ أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ر٬ڄَ ٍِٟ حهلل ٫نو 

څ ٫ڄَ ر٬ؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳَؿق ٫ڄَ ر٬ؼڄخڅ ٳَؿق أرٌ رټَ ر٬ڄَ ػڂ ًُ
ٍِٟ حهلل ٫نيڂ ػڂ ٍٳ٪ حٿڄِْحڅ ٳخٓظخء ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: هٚٳش 
نزٌس ػڂ ّئطِ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ حٿڄڀٺ ڃن ّ٘خء ٷخٽ أرِ: ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳْو: ٳخٓظخء ٿيخ ٷخٽ 

 ًٷخٽ كڄخى: ٳٔخءه ًٿٺ.
ِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٫ؼڄخڅ حٿ٘لخځ كيػنخ ڃٔڀڂ رن أرِ رټَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

ًٓؤٿو: ىپ ٓڄ٬ض ٳِ حٿوٌحٍؽ ڃن ِٗء ٳٸخٽ: ٓڄ٬ض ًحٿيُ أرخ رټَس ّٸٌٽ: ٫ن نزِ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

أٙ انو ْٓوَؽ ڃن أڃظِ أٷٌحځ أٗيحء أكيحء ًٿْٸش أٿٔنظيڂ رخٿٸَآڅ ٙ ّـخًُ طَحٷْيڂ أٙ -
 ْڄٌىڂ ػڂ اًح ٍأّظڄٌىڂ ٳؤنْڄٌىڂ ٳخٿڄؤؿٌٍ ٷخطڀيڂ.ٳبًح ٍأّظڄٌىڂ ٳؤن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٫ؼڄخڅ حٿ٘لخځ كيػنِ ڃٔڀڂ رن أرِ رټَس  - 
 أنو ڃَ رٌحٿيه ًىٌ ّي٫ٌ ًّٸٌٽ:

حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿټٴَ ًحٿٴٸَ ٫ًٌحد حٿٸزَ ٷخٽ: ٳؤهٌطين ٫نو ًٻنض أى٫ٌ رين -
ٳڄَ رِ ًأنخ أى٫ٌ رين ٳٸخٽ: ّخ رنِ أنَ ٫ٸڀض ىئٙء حٿټڀڄخص ٳِ ىرَ ٻپ ٛٚس ٷخٽ: 

ٷخٽ: ّخ أرظخه ٓڄ٬ظٺ طي٫ٌ رين ٳِ ىرَ ٻپ ٛٚس ٳؤهٌطين ٫نٺ ٷخٽ: ٳخٿِڃين ّخ رنِ ٳبڅ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّي٫ٌ رين ٳِ ىرَ ٻپ ٛٚس.

 لٔن كيػنخ أرٌ رټَس ٷخٽ:كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ حٿڄزخٍٹ كيػنخ حٿ - 
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ رخٿنخّ ًٻخڅ حٿلٔن رن ٫ڀِ ٍِٟ حهلل -

 ط٬خٿَ ٫نيڄخ ّؼذ ٫ڀَ ٧يَه اًح ٓـي ٳٴ٬پ ًٿٺ ٯَْ ڃَس ٳٸخٿٌح ٿو:
ًحهلل انٺ ٿظٴ٬پ ريٌح ْٗجخ ڃخ ٍأّنخٹ طٴ٬ڀو رؤكي ٷخٽ حٿڄزخٍٹ: ٳٌٻَ ْٗجخ ػڂ ٷخٽ: اڅ حرنِ -

ٜڀق حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ رو رْن ٳجظْن ڃن حٿڄٔڀڄْن ٳٸخٽ حٿلٔن: ٳٌحهلل ر٬ي أڅ ىٌح ْٓي ًْٓ
 ًٿِ ٿڂ ّيَٵ ٳِ هٚٳظو ڃپء ڃلـڄش ڃن ىځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٌّنْ رن ٫زْي  - 
 ٛڀَ حهلل ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس ٫ًن ڃلڄي رن َّْٓن ٫ن أرِ رټَس أڅ ٌٍٓٽ حهلل

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
أٙ ٙ طَؿ٬ٌح ر٬يُ ٻٴخٍح ٠َّد ر٠٬ټڂ ٍٷخد ر٬ٞ ًٷخٽ حرن َّْٓن: ٟٚٙ -

 ٠َّد ر٠٬ټڂ ٍٷخد ر٬ٞ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي ٍرو رن ٬ْٓي  - 

 ٷخٽ: ٓڄ٬ض ڃٌٿَ ٓٽ أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ّټنَ أرخ ٫زي حهلل ٷخٽ:
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ڄ٬ض ٬ْٓي رن أرِ حٿلٔن حٿزَُٜ ّليع ٫ن أرِ رټَس أنو ى٫ِ اٿَ ٗيخىس ڃَس ٓ-
ٳـخء اٿَ حٿزْض ٳٸخځ ٿو ٍؿپ ڃن ڃـڀٔو ٳٸخٽ: نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح 

 ٷخځ حٿَؿپ ٿڀَؿپ ڃن ڃـڀٔو أڅ ّـڀْ ٳْو ٫ًن أڅ ّڄٔق حٿَؿپ ّيه رؼٌد ڃن ٙ ّڄڀٺ.
نخ أرٌ حٿن٠َ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ حٿلَ٘ؽ رن نزخطش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

حٿٸِْٔ حٿټٌٳِ كيػنِ ٬ْٓي رن ؿڄيخڅ كيػنخ ٫زي حهلل رن أرِ رټَس كيػنِ أرِ ٳِ ىٌح 
 حٿڄٔـي ٬ّنِ: ڃٔـي حٿزَٜس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ريخ نوڀيڂ ػڂ ٿظنِٿن ٣خثٴش ڃن أڃظِ أٍٟخ ّٸخٽ ٿيخ حٿزَٜس ّټؼَ ريخ ٫يىىڂ ًّټؼَ -
ّـِء رنٌ ٷن٤ٌٍحء ٫َحٝ حٿٌؿٌه ٰٛخٍ حٿ٬ٌْڅ كظَ ّنِٿٌح ٫ڀَ ؿَٔ ٿيڂ ّٸخٽ ٿو: 
ىؿڀش ٳْظٴَٵ حٿڄٔڀڄٌڅ ػٚع ٳَٵ ٳؤڃخ ٳَٷش ٳْؤهًٌڅ رؤًنخد حٗرپ ًطڀلٶ رخٿزخىّش 
ًىڀټض ًأڃخ ٳَٷش ٳظؤهٌ ٫ڀَ أنٴٔيخ ٳټٴَص ٳيٌه ًطڀٺ ٌٓحء ًأڃخ ٳَٷش ٳْـ٬ڀٌڅ ٫ْخٿيڂ 

 طڀٌڅ ٳٸظٚىڂ ٗييحء ًّٴظق حهلل ٫ڀَ رٸْظيخ.هڀٲ ٧يٌٍىڂ ًّٸخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ كَ٘ؽ ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٫زي حهلل أً ٫زْي حهلل  - 

 رن أرِ رټَس ٷخٽ:
 كيػنِ أرِ ٳِ ىٌح حٿڄٔـي ٬ّنِ ڃٔـي حٿزَٜس ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
 رن ٫ٌڅ ٫ن ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًٌس رن هڀْٴش كيػنخ ٫زي حهلل - 

 َّْٓن ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ:
ٿڄخ ٻخڅ ًحٹ حٿٌْځ ٍٻذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نخٷظو ػڂ ًٷٲ ٳٸخٽ: طيًٍڅ أُ -

ٌّځ ىٌح ٳٌٻَ ڃ٬نَ كيّغ حرن أرِ ٫يُ ًٷخٽ ٳْو: أٙ ٿْزڀٮ حٿ٘خىي حٿٰخثذ ڃَطْن ٳَد 
ڃخٽ ٫ڀَ نخٷظو اٿَ ٯنْڄخص ٳـ٬پ ّٸٔڄين رْن حٿَؿڀْن  ڃزڀٮ ىٌ أ٫ًَ ڃن ڃزڀٮ ڃؼڀو ػڂ

 حٿ٘خس ًحٿؼٚػش حٿ٘خس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ڃلڄي ٷخٽ: ٓڄ٬ض كڄخى رن ٓڀڄش ّليع  - 

٫ن ٫ڀِ رن ُّي ًكڄْي ٳِ آهَّن ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:

 ٬خٿَ ْٓئّي ىٌح حٿيّن رؤٷٌحځ ٙ هٚٵ ٿيڂ.اڅ حهلل طزخٍٹ ًط-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ حٿلَحنِ كيػنخ أرٌ رټَس رټخٍ رن  - 

 ٫زي حٿ٬ِِّ رن أرِ رټَس ٷخٽ:
ٓڄ٬ض أرِ ّليع ٫ن أرِ رټَس أنو ٗيي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطخه رَْ٘ ّزَ٘ه -

ٳِ كـَ ٫خث٘ش ٍِٟ حهلل ٫نيخ ٳٸخځ ٳوَ ٓخؿيح ػڂ ر٨ٴَ ؿني ٿو ٫ڀَ ٫يًىڂ ًٍأٓو 
أن٘ؤ ّٔخثپ حٿزَْ٘ ٳؤهزَه ٳْڄخ أهزَه أنو ًٿِ أڃَىڂ حڃَأس ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ: حٓڅ ىڀټض حٿَؿخٽ اًح أ٣خ٫ض حٿنٔخء ىڀټض حٿَؿخٽ اًح أ٣خ٫ض حٿنٔخء ػٚػخ.
ػنخ رټخٍ ٷخٽ: كيػنِ أرِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كي - 

 أرِ رټَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ڃن ٓڄ٪ ٓڄ٪ حهلل رو ًڃن ٍحّخ ٍحّخ حهلل رو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ُّخى ح٫ٕڀڂ ٫ن  - 

 حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس.
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ٍحٻ٪ ٳَٻ٪ ىًڅ حٿٜٲ ػڂ ڃِ٘ اٿَ حٿٜٲ أنو ؿخء ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃن ىٌح حٿٌُ ٍٻ٪ ػڂ ڃِ٘ اٿَ حٿٜٲ ٳٸخٽ أرٌ رټَس: أنخ 

 ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أُحىٹ حهلل كَٛخ ًٙ ط٬ي.
ِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ أنزؤنخ ُّخى ح٫ٕڀڂ ٫ن حٿلٔن ٫ن أر - 

 رټَس.
أنو ىهپ حٿڄٔـي ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍحٻ٪ ٳَٻ٪ ٷزپ أڅ ّٜپ اٿَ حٿٜٲ ٳٸخٽ -

 ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ُحىٹ حهلل كَٛخ ًٙ ط٬ي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ُّخى ح٫ٕڀڂ ٫ن  - 

 حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس.
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ ٳِ ٛٚس حٿٴـَ ٳؤًڃؤ اٿَ أٛلخرو أُ: ڃټخنټڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-

 ٳٌىذ ًؿخء ًٍأٓو ّٸ٤َ ٳٜڀَ رخٿنخّ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ڃ٬خً رن ڃ٬خً كيػنخ ٬ٗزش  - 

 كيػنِ ٳ٠ْپ رن ٳ٠خٿش ٷخٽ: كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٷخٽ:
څ حٿ٠لَ ٳٸخٽ: انيڂ ٿْٜڀٌڅ ٛٚس ڃخ ٛٚىخ ٌٍٓٽ حهلل ٍأٍ أرٌ رټَس نخٓخ ّٜڀٌ-

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ ٫خڃش أٛلخرو ٍِٟ حهلل ٫نيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿلٔن  - 

 ًڃلڄي ٫ن أرِ رټَس أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ټڂ ٍٷخد ر٬ٞ.ٙ طَؿ٬ٌح ر٬يُ ٻٴخٍح ٠َّد ر٠٬-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ ًِّّي ٬ّنِ حرن ٍُّ٪ ٷخٙ: كيػنخ  - 

 هخٿي حٿلٌحء ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ:
ڃيف ٍؿپ ٍؿٚ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: -

ح ٻخڅ أكيٻڂ ڃخىكخ ٛخكزو ٙ ڃلخٿش ٳڀْٸپ أكٔذ ًّڀٺ ٷ٬٤ض ٫نٶ ٛخكزٺ ڃَحٍح اً
ٳٚنخ ًحهلل كْٔزو ًٙ أُٻِ ٫ڀَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أكيح اڅ ٻخڅ ٬ّڀڂ ًحٹ أكٔزو ٻٌح 

 ًٻٌح.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ػخرض أڅ أرخ رټَس ٷخٽ: - 
وٌٱ ٳؤهٌ حرن ٫ڂ ٿو ٳٸخٽ: ٫ن ىٌح ًهٌٱ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿ-

ٳٸخٽ: أٙ أٍحنِ أهزَٹ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫نو ًأنض طوٌٱ ًحهلل ٙ 
 أٻڀڄٺ ٫ِڃش ڃخ ٫٘ض أً ڃخ رٸْض أً نلٌ ىٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ كيػنِ ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن  - 
ٱ أڅ ٫ْخٝ رن ڃٔخٳ٪ أهزَه ٫ن أرِ رټَس أهِ ُّخى ٕڃو ٣ڀلش رن ٫زي حهلل رن ٫ٌ

 ٷخٽ:
أرٌ رټَس أٻؼَ حٿنخّ ٳِ ٗؤڅ ڃْٔڀڄش حٿټٌحد ٷزپ أڅ ّٸٌٽ ٳْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ْٗجًخ ػڂ ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿنخّ ٳؤػنَ ٫ڀَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ 
څ ىٌح حٿَؿپ حٿٌُ ٷي أٻؼَطڂ ٳِ ٗؤنو ٳبنو ٻٌحد ڃن رڄخ ىٌ أىڀو ػڂ ٷخٽ: أڃخ ر٬ي ٳبڅ ٗؤ
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ػٚػْن ٻٌحرخ ّوَؿٌڅ ٷزپ حٿيؿخٽ ًانو ٿْْ رڀيّح اٙ ّيهڀو ٫ٍذ حٿڄْٔق اٙ حٿڄيّنش ٫ڀَ 
 نٸذ ڃن نٸخريخ ٌّڃجٌ ڃڀټخڅ ٌّرخڅ ٫نيخ ٫ٍذ حٿڄْٔق.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ حرن أهِ حرن ٗيخد ٫ن ٫ڄو أهزَنِ - 
٣ڀلش رن ٫زي حهلل رن ٫ٌٱ أڅ ٫ْخٝ رن ڃٔخٳ٪ كيػو أڅ أرخ رټَس أهخ ُّخى ٕڃو ٷخٽ: 

 ٷخٽ أرٌ رټَس:
 أٻؼَ حٿنخّ ٳِ ٗؤڅ ڃْٔڀڄش ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ ٷخٽ: - 
ڂ انِ ٓڄ٬ض ٬ٓي رن أرِ ًٷخٙ ٿڄخ حى٫َ ُّخى ٿٸْض أرخ رټَس ٳٸڀض: ڃخ ىٌح حٿٌُ ٛن٬ظ-

ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض أًنخُ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٸٌٽ: ڃن حى٫َ أرخ ٳِ 
حٗٓٚځ ٯَْ أرْو ٳخٿـنش ٫ڀْو كَحځ ٳٸخٽ أرٌ رټَس: ًأنخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ.
يػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃلڄي حٿڄلخٍرِ ك - 

 ٫ڄَْ كيػنِ حرن أرِ رټَس.
أڅ أرخه أڃَه أڅ ّټظذ اٿَ حرن ٿو ًٻخڅ ٷخْٟخ رٔـٔظخڅ: أڃخ ر٬ي ٳٚ طلټڄن رْن حػنْن -

ًأنض ٯ٠زخڅ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ ّلټڂ أكي رْن حػنْن 
 ًىٌ ٯ٠زخڅ.

نزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن هخٿي حٿلٌحء كيػنخ حرن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أ
 رټَس ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ:

ٻنخ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄيف ٍؿپ ٍؿٚ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: -
ٷ٬٤ض ٧يَه اًح ٻخڅ أكيٻڂ ڃخىكخ ٛخكزو ٙ ڃلخٿش ٳڀْٸپ أكٔزو ًحهلل كْٔزو ًٙ أ٫ٌٍ 

 ٬ّڀڂ ًٿٺ ڃنو.٫ڀَ حهلل أكيح أكٔزو ٻٌح ًٻٌح اڅ ٻخڅ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ًٯَْ ًحكي ٫ن  - 

 حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
اڅ ٍّق حٿـنش ٌّؿي ڃن ڃَْٔس ڃخثش ٫خځ ًڃخ ڃن ٫زي ّٸظپ نٴٔخ ڃ٬خىيس اٙ كَځ حهلل -

ش ًٍحثلظيخ أڅ ّـيىخ ٷخٽ أرٌ رټَس: أٛڂ حهلل أًنِ اڅ ٿڂ أٻن طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ڀْو حٿـن
 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٿيخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن . - 
أڅ أرخ رټَس ىهپ حٿڄٔـي ًحٗڃخځ ٍحٻ٪ ٳَٻ٪ ٷزپ أڅ ّٜپ اٿَ حٿٜٲ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ -

  ٫ڀْو ًٓڀڂ: ُحىٹ حهلل كَٛخ ًٙ ط٬ي.ٛڀَ حهلل
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٷخٽ: - 
 ٓڄ٬ض ى٘خڃخ ّليع ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس ڃؼڀو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ  - 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ: رټَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
اًح طٌحؿو حٿڄٔڀڄخڅ رْٔٴْيڄخ ٳٸظپ أكيىڄخ ٛخكزو ٳخٿٸخطپ ًحٿڄٸظٌٽ ٳِ حٿنخٍ ٷخٿٌح: ّخ -

 ٌٍٓٽ حهلل ىٌح حٿٸخطپ ٳڄخ رخٽ حٿڄٸظٌٽ ٷخٽ: انو ٻخڅ َّّي ٷظپ ٛخكزو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ أهزَنِ ڃن ٓڄ٪ حٿلٔن  - 
 خٽ:ّليع ٫ن أرِ رټَس ٷ

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّليػنخ ٌّڃخ ًحٿلٔن رن ٫ڀِ ٳِ كـَه ٳْٸزپ ٫ڀَ -
أٛلخرو ٳْليػيڂ ػڂ ّٸزپ ٫ڀَ حٿلٔن ٳْٸزڀو ػڂ ٷخٽ: اڅ حرنِ ىٌح ٿْٔي اڅ ٬ّٖ ّٜڀق رْن 

 ٣خثٴظْن ڃن حٿڄٔڀڄْن.
 س ٷخٽ:كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ كيػنخ ٫ْْنش ٫ن أرْو ٫ن أرِ رټَ - 
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٿن ّٴڀق ٷٌځ أٓنيًح أڃَىڂ اٿَ اڃَأس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ڃ٬َٔ كيػنخ ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 أرْو ٫ن أرِ رټَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ڃجٌ ٓز٬ش أرٌحد ٿټپ رخد ڃڀټخڅ.ٙ ّيهپ حٿڄيّنش ٫ٍذ حٿڄْٔق حٿيؿخٽ ٿيخ ّئ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٣ڀلش رن ٫زي  - 

 حهلل رن ٫ٌٱ ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ:
 أٻؼَ حٿنخّ ٳِ ٗؤڅ ڃْٔڀڄش ٳٌٻَ نلٌ كيّغ ٫ٸْپ.-
رِ رټَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٫ْْنش ٫ن أرْو ٫ن أ - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٙ ّٴڀق ٷٌځ أٓنيًح أڃَىڂ اٿَ حڃَأس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ كيػنخ ڃزخٍٹ رن ٳ٠خٿش ٫ن حٿلٔن  - 

 ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٙ ّٴڀق ٷٌځ طڄڀټيڂ حڃَأس.-
ِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ًًٍف كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓخٿڂ أرِ كخطڂ ًٷخٽ ًٍف: ٓخٿڂ أرِ ٫زْي حهلل رن ٓخٿڂ ٷخٽ أرِ ًكيػنخ 
٫ٴخڅ ٳِ كيّغ ًٻَه ٫ن كڄخى ٫ن ٓخٿڂ أرِ ٫زْي حهلل ًىٌ أ٠ّخ ّټنَ أرخ كخطڂ ٫ن ٫زي 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٗيَح ٫ْي ٙ ّنٸٜخڅ:  حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ
 ٍڃ٠خڅ ًًً حٿلـش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٫زي  - 
 حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن أرْو ٷخٽ:

ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أُ حٿنخّ أٳ٠پ أً ٷخٽ هَْ ٗٺ ِّّي ٷخٽ: ڃن -
 ن ٫ڄڀو. ٷْپ: ٳؤُ حٿنخّ َٗ ٷخٽ: ڃن ٣خٽ ٫ڄَه ًٓخء ٫ڄڀو.٣خٽ ٫ڄَه ًكٔ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس أڅ ٍؿٚ  - 
 ٷخٽ:

ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿنخّ هَْ ٷخٽ: ڃن ٣خٽ ٫ڄَه ًكٔن ٫ڄڀو ٷْپ: ٳؤُ حٿنخّ َٗ ٷخٽ: -
 ڃن ٣خٽ ٫ڄَه ًٓخء ٫ڄڀو.

نِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ كڄخى ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
 رن أرِ رټَس ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ًأرٌ ىحًى ٷخٙ: كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أرٌ  - 
 ىحًى: كيػنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ:

 ٫ڀْو حٿ٬٘خء طٔ٪ ٿْخٽ ٷخٽ أرٌ ىحًى: ػڄخڅ ٿْخٽ اٿَ ػڀغ حٿڀْپ أهَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
ٳٸخٽ أرٌ رټَ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٌ أنٺ ٫ـڀض ٿټخڅ أڃؼپ ٿٸْخڃنخ ڃن حٿڀْپ ٷخٽ: ٳ٬ـپ ر٬ي ًٿٺ 

 ٷخٽ أرِ: ًكيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٳٸخٽ ٳِ كيّؼو ٓز٪ ٿْخٽ ًٷخٽ ٫ٴخڅ طٔ٪ ٿْخٽ.
ن حٿلٔن ٫ن هخٿي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلزٌد ر - 

 رټَس ٫ن أرْو.
أڅ ٍؿٚ ڃيف ٛخكزخ ٿو ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ًّڀٺ ٷ٬٤ض ٫نٸو اڅ -

 ٻنض ڃخىكخ ٙ ڃلخٿش ٳٸپ أكٔزو ٻٌح ًٻٌح ًحهلل كْٔزو ًٙ أُٻِ ٫ڀَ حهلل ط٬خٿَ أكيح.
نخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض هخٿيح حٿلٌحء كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػ - 

 ّليع ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٗيَحڅ ٙ ّنٸٜخڅ ٳِ ٻپ ًحكي ڃنيڄخ ٫ْي ٍڃ٠خڅ ًًً حٿلـش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٬ٗزش  - 

٬ْٓي ًٷخٽ ريِ ٫زي ٍرو ّليع ٫ن أرِ ٫زي حهلل ڃٌٿَ أرِ  ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫زي ٍد رن
 ڃٌَٓ ٫ن ٬ْٓي رن أرِ حٿلٔن ٷخٽ:

ىهپ ٫ڀْنخ أرٌ رټَس ٳِ ٗيخىس ٳٸخځ ٿو ٍؿپ ڃن ڃـڀٔو ٳٸخٽ أرٌ رټَس: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٙ ُّٸڂ حٿَؿپ حٿَؿپ ڃن ڃـڀٔو ػڂ ّٸ٬ي ٳْو أً ٷخٽ: اًح أٷخځ حٿَؿپ 

كيػنخ ٫زي حهلل  -ڃـڀٔو ٳٚ ّـڀْ ٳْو ًٙ ّڄٔق حٿَؿپ ّيه رؼٌد ڃن ٙ ّڄڀٺ. حٿَؿپ ڃن 
كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس 

 ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
 أٓڀڂ ًٯٴخٍ ًڃِّنش ًؿيْنش هَْ ڃن رنِ طڄْڂ ًرنِ ٫خڃَ.-
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ًزي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي كيػنخ  - 

 ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٙ ّٸٌٿن أكيٻڂ انِ ٷڄض ٍڃ٠خڅ ٻڀو ٷخٽ: ٳخهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أ٫ڀڂ أهِ٘ ٫ڀَ أڃظو أڅ -

هِ٘ حٿظِٻْش ٫ڀَ أڃظو أً ٷخٽ: ٙ ري ڃن نٌځ طِٻِ أنٴٔيخ ٷخٽ ٫زي حٿٌىخد: ٳخهلل أ٫ڀڂ أ
 أً ٯٴڀش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ىڄخځ ٫ًٴخڅ كيػنخ ىڄخځ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن  - 
 حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

أهِ٘ ٫ڀَ أڃظو  ٙ ّٸٌٿن أكيٻڂ ٷڄض ٍڃ٠خڅ ٻڀو ٷخٽ ٷظخىس: ٳخهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أ٫ڀڂ-
 حٿظِٻْش ٷخٽ ٫ٴخڅ: أً ٷخٽ: ٙ ري ڃن ٍحٷي أً ٯخٳپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٫ؼڄخڅ حٿ٘لخځ كيػنخ ڃٔڀڂ رن أرِ رټَس  - 
 ٫ن أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:

خ أٙ ًحٿٸخ٫ي ٳْيخ انيخ ٓظټٌڅ ٳظن ػڂ طټٌڅ ٳظن أٙ ٳخٿڄخِٗ ٳْيخ هَْ ڃن حٿٔخ٫ِ اٿْي-
هَْ ڃن حٿٸخثڂ ٳْيخ أٙ ًحٿڄ٤٠ـ٪ ٳْيخ هَْ ڃن حٿٸخ٫ي أٙ ٳبًح نِٿض ٳڄن ٻخنض ٿو ٯنڂ 
ٳڀْڀلٶ رٰنڄو أٙ ًڃن ٻخنض ٿو أٍٝ ٳڀْڀلٶ رؤٍٟو أٙ ًڃن ٻخنض ٿو ارپ ٳڀْڀلٶ ربرڀو. 
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ًٙ  ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ: ّخ نزِ حهلل ؿ٬ڀنِ حهلل ٳيحءٹ أٍأّض ڃن ٿْٔض ٿو ٯنڂ ًٙ أٍٝ
ارپ ٻْٲ ّٜن٪ ٷخٽ: ٿْؤهٌ ْٓٴو ػڂ ٿ٬ْڄي رو اٿَ ٛوَس ػڂ ٿْيٵ ٫ڀَ كيه رلـَ ػڂ ٿْنؾ 
اڅ حٓظ٤خ٩ حٿنـخء حٿڀيڂ ىپ رڀٰض حٿڀيڂ ىپ رڀٰض اً ٷخٽ ٍؿپ: ّخ نزِ حهلل ؿ٬ڀنِ حهلل 
ٳيحءٹ أٍأّض اڅ أهٌ رْيُ ڃټَىخ كظَ ّن٤ڀٶ رِ اٿَ أكي حٿٜٴْن أً اكيٍ حٿٴجظْن 

ٍؿپ رْٔٴو ٳْٸظڀنِ ڃخًح ّټٌڅ ڃن ٗؤنِ ٷخٽ ّزٌء ربػڄٺ ًاػڄو ٫ؼڄخڅ ّ٘ٺ ٳْـٌٳنِ 
 ًّټٌڅ ڃن أٛلخد حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ ٫ڀِ رن ُّي ٷخٽ:  - 
ٓڄ٬ض ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس ّليع ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷْپ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿنخّ هَْ 

 ٷخٽ:
ًكٔن ٫ڄڀو ٷْپ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿنخّ َٗ ٷخٽ: ڃن ٣خٽ ٫ڄَه ًٓخء  ڃن ٣خٽ ٫ڄَه-

 ٫ڄڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ُىَْ رن ڃ٬خًّش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن  - 

 ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن أرْو ٷخٽ:
 ٓجپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أُ حٿنخّ هَْ ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٬ْٓي أرٌ ٫ؼڄخڅ حٿ٘لخځ ٳِ ڃَر٬ش كيػنخ ٫زي حهلل - 

 حٕكنٲ كيػنخ ڃٔڀڂ رن أرِ رټَس ٫ن أرْو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 اًح حٷظظپ حٿڄٔڀڄخڅ ٳخٿٸخطپ ًحٿڄٸظٌٽ ٳِ حٿنخٍ.-
ُّي ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫ڀِ رن - 

 حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٿَْىڅ ٫ڀِ حٿلٌٝ ٍؿخٽ ڃڄن ٛلزنِ ًٍآنِ كظَ اًح ٍٳ٬ٌح اٿِ ًٍأّظيڂ حهظڀـٌح -

 ىًنِ ٳٖٷٌٿن ٍد أٛلخرِ أٛلخرِ ٳْٸخٽ: انٺ ٙ طيٍُ ڃخ أكيػٌح ر٬يٹ.
رن ڃيَحڅ حٿټنيُ كيػنِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ كيػنخ كڄْي - 

٬ٓي رن أًّ ٫ن ُّخى رن ٻْٔذ حٿ٬يًُ ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

ڃن أٻَځ ٓڀ٤خڅ حهلل ٳِ حٿينْخ أٻَڃو حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش ًڃن أىخڅ ٓڀ٤خڅ حهلل ٳِ حٿينْخ -
 أىخنو حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش.

ٓڄخ٫ْپ كيػنِ ّلَْ رن أرِ آلخٵ كيػنخ ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ا - 
 حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٷخٽ: ٷخٽ أرٌ رټَس:

نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نزظخ٩ حٿٴ٠ش رخٿٴ٠ش ًحٿٌىذ رخٿٌىذ اٙ ٌٓحء -
رٌٔحء ًأڃَنخ أڅ نزظخ٩ حٿٴ٠ش ٳِ حٿٌىذ ًحٿٌىذ ٳِ حٿٴ٠ش ٻْٲ ٗجنخ ٳٸخٽ ٿو ػخرض رن 

 ٸخٽ: ىټٌح ٓڄ٬ض.٫زي حهلل ّيح رْي ٳ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ أ٬ٗغ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس أنو ٷخٽ: - 
ٛڀَ رنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿوٌٱ ٳٜڀَ رز٬ٞ أٛلخرو ٍٻ٬ظْن ػڂ -

ٓڀڂ ٳظؤهًَح ًؿخء آهًَڅ ٳټخنٌح ٳِ ڃټخنيڂ ٳٜڀَ ريڂ ٍٻ٬ظْن ػڂ ٓڀڂ ٳٜخٍ ٿڀنزِ 
 ٓڀڂ أٍر٪ ٍٻ٬خص ًٿڀٸٌځ ٍٻ٬ظخڅ ٍٻ٬ظخڅ.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٷَس رن هخٿي ٫ن ڃلڄي رن َّْٓن ٷخٽ:  - 
كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن أرْو ًٍؿپ ٳِ نٴِٔ أٳ٠پ ڃن ٫زي حٿَكڄن كڄْي 

 رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ:
ًٓڀڂ ٌّځ حٿنلَ ٳٸخٽ: أُ ٌّځ ىٌح أً ٷخٽ: أطيًٍڅ أُ ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ٌّځ ىٌح ٷخٽ ٷڀنخ: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: ٳٔټض كظَ ٧ننخ أنو ْٓٔڄْو رَْٰ حٓڄو ػڂ ٷخٽ: 
أٿْْ ٌّځ حٿنلَ ٷخٽ ٷڀنخ: رڀَ ٷخٽ: ٳؤُ ٗيَ ىٌح ٷخٽ: أً طيًٍڅ أُ ٗيَ ىٌح ٷڀنخ: حهلل 

رَْٰ أٓڄو ٷخٽ: أٿْْ ًح حٿلـش ٷڀنخ: رڀَ  ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: ٳٔټض كظَ ٧ننخ أنو ْٓٔڄْو
ٷخٽ: أُ رڀي ىٌح ٷڀنخ: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ ٳٔټض كظَ ٧ننخ أنو ْٓٔڄْو رَْٰ حٓڄو ٷخٽ: 
أٿْٔض حٿزڀيس ٷڀنخ: رڀَ ٷخٽ: ٳبڅ ىڃخءٻڂ ًأڃٌحٿټڂ كَحځ ٫ڀْټڂ ٻلَڃش ٌّڃټڂ ىٌح ٳِ 

أٙ ىپ رڀٰض ٷخٿٌح: ن٬ڂ ٷخٽ: ٗيَٻڂ ىٌح ٳِ رڀيٻڂ ىٌح اٿَ ٌّځ طڀٸٌڅ ٍرټڂ طزخٍٹ ًط٬خٿَ 
حٿڀيڂ حٗيي ٿْزڀٮ حٿ٘خىي حٿٰخثذ ٳَد ڃزڀٮ أ٫ًَ ڃن ٓخڃ٪ أٙ ٙ طَؿ٬ن ر٬يُ ٻٴخٍح 

 ٠َّد ر٠٬ټڂ ٍٷخد ر٬ٞ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن  - 

 حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ:
ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ّو٤ذ اً ؿخء حٿلٔن رن ٫ڀِ ٳ٬ٜي اٿْو رْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

حٿڄنزَ ٳ٠ڄو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿْو ًڃٔق ٫ڀَ ٍأٓو ًٷخٽ: ارنِ ىٌح ْٓي ًٿ٬پ 
 حهلل أڅ ّٜڀق ٫ڀَ ّيّو رْن ٳجظْن ٨٫ْڄظْن ڃن حٿڄٔڀڄْن.

٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن  - 
حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن أرِ رټَس ًكڄْي ًٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس أڅ ٍؿٚ 

 ٷخٽ:
ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿنخّ هَْ ٷخٽ: ڃن ٣خٽ ٫ڄَه ًكٔن ٫ڄڀو ٷخٽ: ٳؤُ حٿنخّ َٗ ٷخٽ: -

 ڃن ٣خٽ ٫ڄَه ًٓخء ٫ڄڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ًٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 

 أرِ رټَس ٳٌٻَه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ًٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس  - 

 ٳٌٻَه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
يؿخٽ ػٚػْن ٫خڃخ ٙ ٌّٿي ٿيڄخ ًٿي ػڂ ٌّٿي ٿيڄخ ٯٚځ أَٟ ِٗء ًأٷڀو نٴ٬خ ّڄټغ أرٌ حٿ-

طنخځ ٫ْنخه ًٙ ّنخځ ٷڀزو. ػڂ ن٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرخه ٳٸخٽ: أرٌه ٍؿپ 
٣ٌحٽ َٟد حٿڀلڂ ٻؤڅ أنٴو ڃنٸخٍ ًأڃو حڃَأس ٳَٟخهْش ٣ٌّڀش حٿؼيّْن ٷخٽ أرٌ رټَس: 

ى رخٿڄيّنش ٳٌىزض أنخ ًحٿِرَْ رن حٿ٬ٌحځ كظَ ىهڀنخ ٫ڀَ أرٌّو ٳٔڄ٬نخ رڄٌٿٌى ًٿي ٳِ حٿْيٌ
ٳبًح ن٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْيڄخ ٳٸڀنخ: ىپ ٿټڄخ ًٿي ٳٸخٙ: ڃټؼنخ ػٚػْن 
٫خڃخ ٙ ٌّٿي ٿنخ ًٿي ػڂ ًٿي ٿنخ ٯٚځ أ٫ٌٍ أَٟ ِٗء ًأٷڀو نٴ٬خ طنخځ ٫ْنخه ًٙ ّنخځ ٷڀزو 

ڃنـيٽ ٳِ ٷ٤ْٴش ٳِ حٿ٘ڄْ ٿو ىڄيڄش ٷخٽ: ٳټ٘ٴض ٫ن  ٳوَؿنخ ڃن ٫نيىڄخ ٳبًح حٿٰٚځ
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ٍأٓو ٳٸخٽ: ڃخ ٷڀظڄخ ٷڀنخ: ًىپ ٓڄ٬ض ٷخٽ: ن٬ڂ انو طنخځ ٫ْنخُ ًٙ ّنخځ ٷڀزِ ٷخٽ كڄخى: 
 ًىٌ حرن ْٛخى.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٫زي  - 
خ ڃ٪ ُّخى اٿَ ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ًٳْنخ أرٌ رټَس ٳڀڄخ حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٷخٽ: ًٳين

 ٷيڃنخ ٫ڀْو ٿڂ ٬ّـذ رٌٳي ڃخ أ٫ـذ رنخ ٳٸخٽ:
ّخ أرخ رټَس كيػنخ رِ٘ء ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّـزو حٿَإّخ حٿلٔنش ًّٔؤٽ ٫نيخ ٳٸخٽ ًحص ٌّځ: أّټڂ ٍأٍ ٍإّخ 
ٳٸخٽ ٍؿپ: أنخ ٍأّض ٻؤڅ ڃِْحنخ ىٿِ ڃن حٿٔڄخء ٳٌُنض أنض ًأرٌ رټَ ٳَؿلض رؤرِ رټَ 
ػڂ ًُڅ أرٌ رټَ ٫ًڄَ ٳَؿق أرٌ رټَ ر٬ڄَ ػڂ ًُڅ ٫ڄَ ر٬ؼڄخڅ ٳَؿق ٫ڄَ ر٬ؼڄخڅ ػڂ 
ٍٳ٪ حٿڄِْحڅ ٳخٓظخء ٿيخ ًٷي ٷخٽ كڄخى أ٠ّخ ٳٔخءه ًٿٺ ػڂ ٷخٽ هٚٳش نزٌس ػڂ ّئطِ حهلل 

ّ٘خء ٷخٽ: ٳِم ٳِ أٷٴخثنخ ٳؤهَؿنخ ٳٸخٽ ُّخى: ٙ أرخ ٿٺ أڃخ  طزخٍٹ ًط٬خٿَ حٿڄڀٺ ڃن
ًؿيص كيّؼخ ٯَْ ًح كيػو رَْٰ ًح ٷخٽ: ٙ ًحهلل ٙ أكيػو اٙ رٌح كظَ أٳخٍٷو ٳظَٻنخ ػڂ ى٫خ 
رنخ ٳٸخٽ: ّخ أرخ رټَس كيػنخ رِ٘ء ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳزټ٬و 

خٽ ُّخى: ٙ أرخ ٿٺ أڃخ طـي كيّؼخ ٯَْ ًح كيػو رَْٰ ًح ٳٸخٽ: رو ٳِم ٳِ أٷٴخثنخ ٳؤهَؿنخ ٳٸ
ٙ ًحهلل ٙ أكيػو اٙ رو كظَ أٳخٍٷو ٷخٽ: ػڂ طَٻنخ أّخڃخ ػڂ ى٫خ رنخ ٳٸخٽ: ّخ أرخ رټَس كيػنخ 
رِ٘ء ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳزټ٬و رو ٳٸخٽ ڃ٬خًّش: أطٸٌٽ: 

 حٿڄڀٺ ٳٸي ٍْٟنخ رخٿڄڀٺ.
 ٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن:ٷخ - 
ًؿيص ىٌه حٕكخىّغ ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه كيػنخ ىًٌس رن هڀْٴش كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش -

٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن أرِ رټَس أڅ ٍؿٚ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 
ڃن هَْ حٿنخّ ٷخٽ: ڃن ٣خٽ ٫ڄَه ًكٔن ٫ڄڀو ٷخٽ: ٳؤُ حٿنخّ َٗ ٷخٽ: ڃن ٣خٽ ٫ڄَه 

 و.ًٓخء ٫ڄڀ
 ًربٓنخىه ًٷخٽ ٫زي حٿَكڄن: - 
ًٳينخ اٿَ ڃ٬خًّش ن٬ِّو ڃ٪ ُّخى ًڃ٬نخ أرٌ رټَس ٳڀڄخ ٷيڃنخ ٿڂ ٬ّـذ رٌٳي ڃخ أ٫ـذ رنخ -

ٳٸخٽ ّخ أرخ رټَس كيػنخ رِ٘ء ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٻخڅ ٌٍٓٽ 
ٷخٽ ًحص ٌّځ: أّټڂ ٍأٍ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّـزو حٿَإّخ حٿلٔنش ًّٔؤٽ ٫نيخ ًانو 

ٍإّخ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ: أنخ ٍأّض ڃِْحنخ ىٿِ ڃن حٿٔڄخء ٳٌُنض ٳْو أنض ًأرٌ رټَ 
ٳَؿلض رؤرِ رټَ ػڂ ًُڅ ٳْو أرٌ رټَ ٫ًڄَ ٳَؿق أرٌ رټَ ر٬ڄَ ػڂ ًُڅ ٳْو ٫ڄَ 
٫ًؼڄخڅ ٳَؿق ٫ڄَ ر٬ؼڄخڅ ػڂ ٍٳ٪ حٿڄِْحڅ ٳخٓظخء ٿيخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أُ 

خٽ: هٚٳش نزٌس ػڂ ّئطِ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ حٿڄڀٺ ڃن ّ٘خء ٷخٽ: ٳِم ٳِ أٷٴخثنخ أًٿيخ ٳٸ
ًأهَؿنخ ٳڀڄخ ٻخڅ ڃن حٿٰي ٫ينخ ٳٸخٽ: ّخ أرخ رټَس كيػنخ رِ٘ء ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳزټ٬و رو ٳِم ٳِ أٷٴخثنخ ٳڀڄخ ٻخڅ ٳِ حٿٌْځ حٿؼخٿغ ٫ينخ ٳٔؤٿو 

 ٳٸخٽ ڃ٬خًّش: طٸٌٽ: انخ ڃڀٌٹ ٷي ٍْٟنخ رخٿڄڀٺ.أ٠ّخ ٷخٽ: ٳزټ٬و رو 
 ًٷخٽ أرٌ رټَس ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: - 
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ڃن ٷظپ نٴٔخ ڃ٬خىيس رَْٰ كٸيخ ٿڂ ّـي ٍحثلش حٿـنش ًاڅ ٍّليخ ٿٌْؿي ڃن ڃَْٔس -
 هڄٔڄخثش ٫خځ.

 ًٷخٽ أرٌ رټَس: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ن ٛلزنِ ًٍآنِ ٳبًح ٍٳ٬ٌح اٿِ ًٍأّظيڂ حهظڀـٌح ىًنِ ٿَْىڅ حٿلٌٝ ٫ڀِ ٍؿخٽ ڃڄ-

 ٳٖٷٌٿن أْٛلخرِ أْٛلخرِ ٳْٸخٽ: انٺ ٙ طيٍُ ڃخ أكيػٌح ر٬يٹ.
 ًٷخٽ أرٌ رټَس: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ڃن ّڀِ أڃَ ٳخٍّ ٷخٿٌح: حڃَأس ٷخٽ: ڃخ أٳڀق ٷٌځ ّڀِ أڃَىڂ حڃَأس.-
 ًٷخٽ أرٌ رټَس: - 
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍحٻ٪ ٷي كٴِنِ حٿنٴْ ٳَٻ٬ض ىًڅ حٿٜٲ ٳڀڄخ ؿجض ًنزِ حهلل ٛ-

ٷ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜٚس ٷخٽ: أّټڂ ٍٻ٪ ىًڅ حٿٜٲ ٷڀض: أنخ ٷخٽ: 
 ُحىٹ حهلل كَٛخ ًٙ ط٬ي.

 ًٷخٽ أرٌ رټَس: ٷخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
نيڂ هًَٔح ٷخٿٌح: ن٬ڂ ٷخٽ: ٳبنيڂ أٍأّظڂ اڅ ٻخڅ أٓڀڂ ًٯٴخٍ هَْح ڃن أٓي ًٯ٤ٴخڅ أطًَ-

هَْ ڃنيڂ ػڂ ٷخٽ: أٍأّظڂ اڅ ٻخنض ؿيْنش ًڃِّنش هَْح ڃن حٿلڀْٴْن ڃن طڄْڂ ٫ًخڃَ رن 
٬ٜ٬ٛش ّڄي ريخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌٛطو: أطًَنيڂ هًَٔح ٷخٿٌح: ن٬ڂ ٷخٽ: 

 ٳبنيڂ هَْ ڃنيڂ.
 ًٓڀڂ: ٷخٽ: ًٷخٽ أرٌ رټَس: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو - 
 ٗيَح ٫ْي ٙ ّنٸٜخڅ ٍڃ٠خڅ ًًً حٿلـش.-
 ًٷخٽ أرٌ رټَس: - 
ًٻَ ٍؿپ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤػنَ ٫ڀْو ٍؿپ هَْح ٳٸخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ: ًّلٺ ٷ٬٤ض ٫نٶ أهْٺ ًحهلل ٿٌ ٓڄ٬يخ ڃخ أٳڀق أريح ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 أكي ٳڀْٸپ: ًحهلل اڅ ٳٚنخ ًٙ أُٻِ ٫ڀَ حهلل أكيح. حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: اًح أػنَ أكيٻڂ ٫ڀَ

ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًؿيص ىٌح حٿليّغ ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه كيػنخ ٫زْي حهلل رن  - 
ڃلڄي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن أرِ رټَس 

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٻخنض أٓڀڂ ًٯٴخٍ هَْح ڃن حٿلڀْٴْن أٓي ًٯ٤ٴخڅ أطًَنيڂ هًَٔح ٷخٿٌح: ن٬ڂ  أٍأّظڂ اڅ-

ٷخٽ: أٳَأّظڂ اڅ ٻخنض ڃِّنش ًؿيْنش هَْح ڃن رنِ طڄْڂ ٫ًخڃَ رن ٬ٜ٬ٛش ًٍٳ٪ كڄخى 
ريخ ٌٛطو ّلټِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطًَنيڂ هًَٔح ٷخٿٌح: ن٬ڂ ٷخٽ: ٳبنيڂ هَْ 

 ڃنيڂ.
رِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 حٿَڃن رن أرِ رټَس ٫ن أرِ رټَس أڅ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٷخٽ:
ّخ ڃلڄي حٷَأ حٿٸَآڅ ٫ڀَ كَٱ ٷخٽ ڃْټخثْپ ٫ڀْو حٿٔٚځ: حٓظِىه ٳخٓظِحىه ٷخٽ: حٷَأه -

خٱ ڃخ ٿڂ طوظڂ ٫ڀَ كَٳْن ٷخٽ ڃْټخثْپ: حٓظِىه طَ رڀٮ ٓز٬ش أكَٱ. ٷخٽ: ٻپ ٗخٱ ٻ
آّش ٫ٌحد رَكڄش أً آّش ٍكڄش ر٬ٌحد نلٌ ٷٌٿٺ ط٬خٽ ًأٷزپ ًىڀڂ ًحًىذ ًأ٩َٓ 

 ًأ٫ـپ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ىػنخ كلڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٫زي  - 
 حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

س رَْٰ كٸيخ ٿڂ ّـي ٍحثلش حٿـنش ًاڅ ٍّليخ ٿٌْؿي ڃن ڃَْٔس ڃخثش ڃن ٷظپ نٴٔخ ڃ٬خىي-
 ٫خځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ڃزخٍٹ رن ٳ٠خٿش ٫ن حٿلٔن أهزَنِ أرٌ  - 
 رټَس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

 ٻخڅ ّٜڀِ ٳبًح ٓـي ًػذ حٿلٔن ٫ڀَ ٧يَه ٫ًڀَ ٫نٸو ٳَْٳ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٳ٬خ ٍٳْٸخ ٿجٚ ٩َّٜ ٷخٽ: ٳ٬پ ًٿٺ ٯَْ ڃَس ٳڀڄخ ٷ٠َ ٛٚطو ٷخٿٌح: ّخ 
ٌٍٓٽ حهلل ٍأّنخٹ ٛن٬ض رخٿلٔن ْٗجخ ڃخ ٍأّنخٹ ٛن٬ظو ٷخٽ: انو ٍّلخنظِ ڃن حٿينْخ ًاڅ 

 حرنِ ىٌح ْٓي ٫ًَٔ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أڅ ّٜڀق رو رْن ٳجظْن ڃن حٿڄٔڀڄْن.
 ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ًرو كيػنخ ڃزخٍٹ ٫ن حٿلٔن - 
 ٿن ّٴڀق ٷٌځ طڄڀټيڂ حڃَأس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ:  - 

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ىڄخ حٓهَ ٳيڄخ ٳِ اًح طٌحؿو حٿڄٔڀڄخڅ رْٔٴْيڄخ ًٻٚىڄخ َّّي أڅ ّٸظپ ٛخكزو ٳٸظپ أكي-

 حٿنخٍ ٷْپ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح حٿٸخطپ ٳڄخ رخٽ حٿڄٸظٌٽ ٷخٽ: ٕنو أٍحى ٷظپ ٛخكزو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى رن ُّي أنزؤنخ أٌّد ًٌّنْ ًى٘خځ  - 

ًحٿڄ٬ڀَ رن ُّخى ٫ن حٿلٔن ٫ن حٕكنٲ ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ًٓڀڂ:٫ڀْو 

 اًح طٌحؿو حٿڄٔڀڄخڅ رْٔٴْيڄخ ٳٸظپ أكيىڄخ ٛخكزو ٳيڄخ ٳِ حٿنخٍ ؿڄ٬ْخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٫زي حٿَكڄن  - 

رن أرِ رټَس ٫ن أرْو ٷخٽ: ًٛٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ٛٴش حٿيؿخٽ 
 ًٛٴش أرٌّو ٷخٽ:

رٌح حٿيؿخٽ ػٚػْن ٓنش ٙ ٌّٿي ٿيڄخ ػڂ ٌّٿي ٿيڄخ حرن ڃًٍَٔ ڃوظٌڅ أٷپ ِٗء ّڄټغ أ-
نٴ٬خ ًأَٟه طنخځ ٫ْنخه ًٙ ّنخځ ٷڀزو ٳٌٻَه اٙ أنو ٷخٽ: ػڂ ًٿي ٿنخ ىٌح أ٫ٌٍ ڃًٍَٔح 

 ڃوظٌنخ أٷپ ِٗء نٴ٬خ ًأَٟه.
رِ رټَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن أ - 

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٙ ّٸٌٿن أكيٻڂ انِ ٷڄض ٍڃ٠خڅ ٻڀو ٷخٽ ٷظخىس ٳخهلل أ٫ڀڂ أهِ٘ حٿظِٻْش ٫ڀَ أڃظو أً -

 ّٸٌٽ ٙ ري ڃن ٍحٷي أً ٯخٳپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃللڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ  - 

 َس ٷخٽ:٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رټ
ٻظذ أرٌ رټَس اٿَ حرنو ًىٌ ٫خڃپ رٔـٔظخڅ: أڅ ٙ طٸ٠ِ رْن ٍؿڀْن ًأنض ٯ٠زخڅ -

ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ ّٸ٠ِ كټڂ رْن حػنْن أً هٜڄْن 
 ًىٌ ٯ٠زخڅ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٌّنْ رن ٫زْي ٫ن حٿلټڂ  - 
٫َؽ ٫ن ح٬ٕٗغ رن ػَڃڀش ٫ن أرِ رټَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو رن حٕ
 ًٓڀڂ:

 ڃن ٷظپ نٴٔخ ڃ٬خىيس رَْٰ كٸيخ ٳٸي كَځ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ڀْو حٿـنش أڅ ّ٘ڂ ٍّليخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٫زي حٿڄـْي حٿؼٸٴِ ٫ن أٌّد ٫ن ڃلڄي  - 

 ٳٌٻَ ٷٜش ٳْيخ ٷخٽ:
ٳڀڄخ ٷيځ هَْ ٫زي حهلل رْن ػٚػْن أٿٴخ ًرْن آنْش ڃن ٳ٠ش ٷخٽ: ٳخهظخٍ حٓنْش ٷخٽ: ٳٸيځ -

طـخٍ ڃن ىحٍّن ٳزخ٫يڂ اّخىخ حٿ٬َ٘س ػٚػش ٫َ٘س ػڂ ٿٸِ أرخ رټَس ٳٸخٽ: أٿڂ طَ ٻْٲ 
هي٫ظيڂ ٷخٽ: ٻْٲ ٳٌٻَ ٿو ًٿٺ ٷخٽ: ٫ِڃض ٫ڀْٺ أً أٷٔڄض ٫ڀْٺ ٿظَىنيخ ٳبنِ ٓڄ٬ض 

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيِ ٫ن ڃؼپ ىٌح.ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
 كيّغ حٿ٬ٚء رن حٿل٠َڃِ ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ حرن ؿَّؾ ًحرن رټَ أنزؤنخ حرن  - 
ؿَّؾ ًأرٌ ٫خٛڂ ٫ن حرن ؿَّؾ أهزَنِ آڄخ٫ْپ رن ڃلڄي رن ٬ْٓي أنو أهزَه كڄْي 

ي أهزَه أنو ٓڄ٪ حٿ٬ٚء رن حٿل٠َڃِ ّٸٌٽ: رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ أڅ حٿٔخثذ رن ِّّ
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ّڄټغ حٿڄيخؿَ رڄټش ر٬ي ٷ٠خء نٔټو ػٚػخ ٷخٽ أرٌ ٫خٛڂ ػٚع ٿْخٽ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن كڄْي ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 

حٿٔټنَ رڄټش ٳٸخٽ: كيػنِ حٿ٬ٚء رن  ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ّٔؤٽ حٿٔخثذ ڃخ ٓڄ٬ض ٳِ
 حٿل٠َڃِ أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٿڀڄيخؿَ ػٚػخ ر٬ي حٿٜيٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ًّلَْ رن ڃ٬ْن ٷخٙ كيػنخ ٫ظخد رن ُّخى كيػنخ أرٌ كڄِس  - 

ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٿڄَْٰس حُٕىُ ٫ن ڃلڄي رن ُّي ٫ن كْخڅ ح٫َٕؽ ٫ن حٿ٬ٚء رن 
 ل٠َڃِ ٷخٽ:حٿ
ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿزلَّن أً أىپ ىـَ ٗٺ أرٌ كڄِس ٷخٽ ٻنض -

 آطِ حٿلخث٢ ّټٌڅ رْن حٕهٌس ٳْٔڀڂ أكيىڂ ٳآهٌ ڃن حٿڄٔڀڂ حٿ٬َ٘ ًڃن حٓهَ حٿوَحؽ.
 كيّغ ٍؿپ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

٫زي حهلل حٿڄِنِ ٷخٽ:  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن ٫ڀٸڄش رن - 
 كيػنِ ٍؿپ ٷخٽ:

ٻنض ٳِ ڃـڀْ ٳْو ٫ڄَ رن حٿو٤خد رخٿڄيّنش ٳٸخٽ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ٫نو ٿَؿپ ڃن -
ؿڀٔخثو ٻْٲ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ. ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

ُٙ ٷخٽ: ٳٸخٽ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: اڅ حٗٓٚځ ريح ؿ٫ٌخ ػڂ ػنْخ ػڂ ٍرخ٫ْخ ػڂ ٓئّْخ ػڂ رخ
 ٫ڄَ: ٳڄخ ر٬ي حٿزًِٽ اٙ حٿنٸٜخڅ.

 رٸْش كيّغ ڃخٿٺ رن حٿلٌَّع ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ ًٌّنْ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي كيػنخ  - 

 أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ڃخٿٺ رن حٿلٌَّع حٿڀْؼِ ٷخٽ:
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ڂ ًنلن ٗززش ٷخٽ ٳؤٷڄنخ ٫نيه نلٌح ڃن ٫َّ٘ن ٿْڀش ٷيڃنخ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-
ٳٸخٽ ٿنخ: ٿٌ ٍؿ٬ظڂ اٿَ رٚىٻڂ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍكْڄخ ٳ٬ڀڄظڄٌىڂ 
ٷخٽ َّٓؾ ًأڃَطڄٌىڂ أڅ ّٜڀٌح ٛٚس ٻٌح كْن ٻٌح ٷخٽ ٌّنْ: ًڃًَىڂ ٳڀْٜڀٌح ٛٚس 

ٳڀْئًڅ ٿټڂ أكيٻڂ ٻٌح ٳِ كْن ٻٌح ًٛٚس ٻٌح ٳِ كْن ٻٌح ٳبًح كل٠َص حٿٜٚس 
 ًٿْئڃټڂ أٻزَٻڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش  - 
 ٫ن ڃخٿٺ رن حٿلٌَّع ًىٌ أرٌ ٓڀْڄخڅ .

أنيڂ أطٌح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌ ًٛخكذ ٿو أً ٛخكزخڅ ٿو ٳٸخٽ أكيىڄخ -
ًح ك٠َص حٿٜٚس ٳؤًنخ ًأٷْڄخ ًٿْئڃټڄخ أٻزَٻڄخ ٛخكزْن ٿو أٌّد أً هخٿي ٳٸخٽ ٿيڄخ: ا

 ًٛڀٌح ٻڄخ طًَنِ أٛڀِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن نَٜ رن  - 

 ٫خٛڂ ٫ن ڃخٿٺ رن حٿلٌَّع ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ِ حٿٜٚس ًاًح ٍٻ٪ ًاًح ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو َّٳ٪ ّيّو اًح ىهپ ٳ-

 حٿَٻ٩ٌ اٿَ أًنْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرخڅ رن ِّّي ٫ن ريّپ رن ڃَْٔس حٿ٬ٸْڀِ  - 

 ٫ن ٍؿپ ڃنيڂ ّټنَ أرخ ٤٫ْش ٷخٽ ٻخڅ ڃخٿٺ رن حٿلٌَّع ّؤطْنخ ٳِ ڃٜٚنخ ّظليع ٷخٽ
ځ ر٠٬ټڂ كظَ أكيػټڂ ٿڂ ٙ أطٸيځ ٓڄ٬ض ٳل٠َص حٿٜٚس ٌّڃخ ٳٸڀنخ طٸيځ ٳٸخٽ ٙ ٿْظٸي-

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: اڅ ڃن ُحٍ ٷٌڃخ ٳٚ ّئڃيڂ ًٿْئڃيڂ ٍؿپ ڃنيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخه ارَحىْڂ رن حٿلـخؽ ًڃلڄي رن أرخڅ حٿٌح٤ِٓ ٷخٙ كيػنخ أرخڅ  - 

 كيػنخ ريّپ ڃؼڀو.
خٽ: أنزؤنخ أرخڅ رن ِّّي حٿ٤٬خٍ ٫ن ريّپ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷ - 

 ڃَْٔس كيػنِ أرٌ ٤٫ْش ڃٌٿَ ٿنخ ٷخٽ:
 ٻخڅ ڃخٿٺ رن حٿلٌَّع ّؤطْنخ ٳِ ڃٜٚنخ ٳٌٻَ حٿليّغ ٬ّنِ كيّغ أرِ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ًأرٌ ٫خڃَ ٷخٙ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 نَٜ رن ٫خٛڂ ٫ن ڃخٿٺ رن حٿلٌَّع.
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٻزَ ٍٳ٪ ّيّو كظَ ّـ٬ڀيڄخ ٷَّزخ ڃن أًنْو -

 ًاًح ٍٻ٪ ٛن٪ ڃؼپ ًٿٺ ًاًح ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿَٻ٩ٌ ٳ٬پ ڃؼپ ًٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس ٫ن نَٜ  - 

 رن ٫خٛڂ ٫ن ڃخٿٺ رن حٿلٌَّع ٷخٽ:
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ىهپ ٳِ حٿٜٚس ٍٳ٪ ّيّو ًاًح ٍٻ٪ ًاًح ٍٳ٪ ٍأّض -

 ٍأٓو ڃن حٿَٻ٩ٌ كظَ كخًطخ ٳ٩ًَ أًنْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن نَٜ رن ٫خٛڂ ٫ن  - 

 ڃخٿٺ رن حٿلٌَّع.
 ٳ٩ًَ أًنْو ٳِ حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ َّٳ٪ ّيّو كْخٽ -
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ حٿ٤٬خٍ كيػنخ ريّپ رن ڃَْٔس كيػنخ  - 
 أرٌ ٤٫ْش ڃٌٿَ ڃنخ ٫ن ڃخٿٺ رن حٿلٌَّع ٷخٽ:

ٻخڅ ّؤطْنخ ٳِ ڃٜٚنخ ٳڀڄخ أٷْڄض حٿٜٚس ٷْپ ٿو طٸيځ ٳٜپ ٷخٽ: ٿْٜپ ر٠٬ټڂ كظَ -
خ ٛڀَ حٿٸٌځ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: اًح ُحٍ أكيػټڂ ٿڂ ٙ أٛڀِ رټڂ ٳڀڄ

 أكيٻڂ ٷٌڃخ ٳٚ ّٜڀْن ريڂ ّٜڀِ ريڂ ٍؿپ ڃنيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن أرِ ُّي كيػنخ أٌّد ٫ن  - 

 أرِ ٷٚرش ٫ن ڃخٿٺ رن حٿلٌَّع حٿڀْؼِ أنو ٷخٽ ٕٛلخرو ٌّڃخ:
ٻخنض ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًًٿٺ ٳِ ٯَْ كْن أٙ أٍّټڂ ٻْٲ -

ٛٚس ٳٸخځ ٳؤڃټن حٿٸْخځ ػڂ ٍٻ٪ ٳؤڃټن حٿَٻ٩ٌ ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ًحنظٜذ ٷخثڄخ ىنْش ػڂ ٓـي 
ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ًّټزَ ٳِ حٿـڀٌّ ػڂ حنظ٨َ ىنْش ػڂ ٓـي ٷخٽ أرٌ ٷٚرش ٳٜڀَ ٛٚس 

خڅ ّئځ ٫ڀَ ٫يي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٻٜٚس ْٗونخ ىيٌح ٬ّنِ ٫ڄًَ رن ٓڀڄش حٿـَڃِ ًٻ
٫ڀْو ًٓڀڂ. ٷخٽ أٌّد: ٳَأّض ٫ڄًَ رن ٓڀڄش ّٜن٪ ْٗجخ ٙ أٍحٻڂ طٜن٬ٌنو ٻخڅ اًح ٍٳ٪ 

 ٍأٓو ڃن حٿٔـيطْن حٓظٌٍ ٷخ٫يح ػڂ ٷخځ ڃن حٿَٻ٬ش حًٕٿَ ًحٿؼخٿؼش.
 .كيّغ ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ حٿڄِنِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

لَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّ - 
 كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٫ٸزش رن ٛيزخڅ ٫ن حرن ڃٰٴپ.

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿوٌٱ ًٷخٽ: انو ٙ ّنټؤ ٫يًح ًٙ ّْٜي -
 ْٛيح ًٿټنو ّټَٔ حٿٔن ًّٴٸؤ حٿ٬ْن.

ٴْخڅ رن حٿ٬ٚء ٫ن حٿلٔن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ ٓ - 
 ٫ن حرن ڃٰٴپ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

اًح ك٠َص حٿٜٚس ًأنظڂ ٳِ ڃَحرٞ حٿٰنڂ ٳٜڀٌح ًاًح ك٠َص ًأنظڂ ٳِ أ٤٫خڅ حٗرپ -
 ٳٚ طٜڀٌح ٳبنيخ هڀٸض ڃن حٿْ٘خ٣ْن.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس ٷخٽ: - 
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ّٸٌٽ: ٷَأ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خځ حٿٴظق ٳِ ڃَْٔس -

ٌٍٓس حٿٴظق ٫ڀَ ٍحكڀظو ًٷخٽ ڃَس: نِٿض ٌٍٓس حٿٴظق ًىٌ ٳِ ڃَْٔ ٿو ٳـ٬پ ّٸَأ ًىٌ 
ََّؿَ٪ ٳْيخ. ٷخٽ ٳٸخٽ ڃ٬خًّش: ٿٌٙ أڅ أٻَه أڅ ّـظڄ٪ حٿنخّ ٫ڀِ  ٫ڀَ ٍحكڀظو. ٷخٽ: َٳ

 ٿلټْض ٿټڂ ٷَحءطو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرِ كيػنخ ٗزخرش ًأرٌ ٣خٿذ رن ؿخرخڅ حٿٸخٍة ٷخٙ  - 

كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ 
 ىٌح حٿليّغ ٷخٽ حرن ؿخرخڅ ٳِ كيّؼو "آآ".

نخ ٻيڄْ رن حٿلٔن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٙ: كيػ - 
 حرن رَّيس ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 رْن ٻپ أًحنْن ٛٚس ػٚع ڃَحص ٿڄن ٗخء.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫ؼڄخڅ رن ٯْخع كيػنِ أرٌ ن٬خڃش  - 

 ٫ن حرن ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ٷخٽ:
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أكيح ڃنخ ّٸٌٽ: رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ ّٸٌٽ: أىِ أىِ ٛڀْض هڀٲ ٻخڅ أرٌنخ اًح ٓڄ٪ -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرِ رټَ ٫ًڄَ ٳڀڂ أٓڄ٪ أكيح ڃنيڂ ّٸٌٽ: رٔڂ حهلل 

 حٿَكڄن حٿَكْڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن أرِ ؿ٬ٴَ حٿَحُُ ٫ن حٿَرْ٪ رن أنْ ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ. أرِ حٿ٬خٿْش أً ٫ن ٯَْه ٫ن
ًٻخڅ أكي حٿَى٢ حٿٌّن نِٿض ٳْيڂ حّٓش }ًٙ ٫ڀَ حٿٌّن اًح ڃخ أطٌٹ ٿظلڄڀيڂ{ اٿَ آهَ -

حّٓش ٷخٽ: انِ ٓهٌ رٰٜن ڃن أٯٜخڅ حٿ٘ـَس أ٧پ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىڂ 
 ّزخ٬ٌّنو ٳٸخٿٌح: نزخ٬ّٺ ٫ڀَ حٿڄٌص ٷخٽ: ٙ ًٿټن ٙ طٴًَح.

نِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرٌ ٓٴْخڅ ًحرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
 حٿلٔن ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٿٌٙ أڅ حٿټٚد أڃش ڃن حٕڃڂ ٕڃَص رٸظڀيخ ٳخٷظڀٌح ڃنيخ ٻپ أٌٓى ريْڂ.-
ٓڄ٬ض حٿلٔن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ رن حٿ٬ٚء ٷخٽ: - 

 ّليع أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٿٌٙ أڅ حٿټٚد أڃش ڃن حٕڃڂ ٕڃَص رٸظڀيخ ٳخٷظڀٌح ڃنيخ ٻپ أٌٓى ريْڂ. ٷخٽ: ٳٸخٽ ٿو -

ٍؿپ: ّخ أرخ ٬ْٓي ڃڄن ٓڄ٬ض ىٌح ٷخٽ ٳٸخٽ: كيػنْو ًكڀٲ ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ٫ن حٿنزِ 
 ٳِ ًٿٺ حٿڄـڀْ. ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنٌ ٻٌح ًٻٌح ًٿٸي كيػنخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ٓي رن ارَحىْڂ رن ٬ٓي كيػنخ ٫زْيس رن أرِ ٍحث٤ش  - 
حٿلٌحء حٿظڄْڄِ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن ُّخى أً ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل 

 رن ڃٰٴپ حٿڄِنِ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 حهلل ٳِ أٛلخرِ ٙ طظوًٌىڂ ٯَٟخ ر٬يُ ٳڄن أكزيڂ ٳزلزِ حهلل حهلل ٳِ أٛلخرِ حهلل-

أكزيڂ ًڃن أر٠ٰيڂ ٳزز٠ِٰ أر٠ٰيڂ ًڃن آًحىڂ ٳٸي آًحنِ ًڃن آًحنِ ٳٸي آًٍ حهلل طزخٍٹ 
 ًط٬خٿَ ًڃن آًٍ حهلل ٳٌْٗٺ أڅ ّؤهٌه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫ٌڅ حٿوَحُ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٫ن  - 
 رن أرِ ٍحث٤ش رڄؼپ ىٌح حٿليّغ. ٫زْيس

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ أڅ ٷَّزخ ٿ٬زي  - 
 حهلل رن ڃٰٴپ هٌٱ ٳنيخه ًٷخٽ:

اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿوٌٱ ًٷخٽ: انيخ ٙ طْٜي ْٛيح ًٙ طنټؤ -
خٽ ٳ٬خى ٳٸخٽ: كيػظٺ: أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀو ٫يًح ًٿټنيخ طټَٔ حٿٔن ًطٴٸؤ حٿ٬ْن ٷ
 ًٓڀڂ نيَ ٫نيخ ػڂ ٫يص ٙ أٻڀڄٺ أريح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٫ًٴخڅ كيػنخ ٫زي  - 
حٿٌحٍع كيػنخ كْٔن كيػنخ ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن ٫زي حهلل حٿڄِنِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٷخٽ: ٫ڀْو ًٓڀڂ
ٛڀٌح ٷزپ حٿڄَٰد ٍٻ٬ظْن ػڂ ٷخٽ: ٛڀٌح ٷزپ حٿڄَٰد ٍٻ٬ظْن ػڂ ٷخٽ ٫ني حٿؼخٿؼش: ٿڄن -

 ٗخء ٻَحىْش أڅ ّظوٌىخ حٿنخّ ٓنش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرِ كيػنخ كْٔن ٫ن ٫زي حهلل رن  - 
 ٷخٽ: رَّيس كيػنِ ٫زي حهلل حٿڄِنِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٙ طٰڀزنټڂ ح٫َٕحد ٫ڀَ حٓڂ ٛٚس حٿڄَٰد ٷخٽ ًطٸٌٽ ح٫َٕحد: ىِ حٿ٬٘خء.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن  - 

حٿـََُّ ًٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٬خڃش أڅ ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ٓڄ٪ 
 حرنو ّٸٌٽ:

ؤٿٺ حٿٸَٜ حٕرْٞ ٫ن ّڄْن حٿـنش اًح ىهڀظيخ ٳٸخٽ: ّخ رنِ ٓپ حهلل طزخٍٹ حٿڀيڂ انِ أٓ-
ًط٬خٿَ حٿـنش ٫ًٌ رو ڃن حٿنخٍ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ّټٌڅ 

 ٷٌځ ٬ّظيًڅ ٳِ حٿي٫خء ًحٿ٤يٌٍ.
رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن ٫زي حهلل  - 

 ڃٰٴپ ٷخٽ:
ٻنخ ڃلخَّٛن ٷَٜ هْزَ ٳؤٿٸَ اٿْنخ ٍؿپ ؿَحرخ ٳْو ٗلڂ ٳٌىزض آهٌه ٳَأّض حٿنزِ -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٓظلْْض.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد حٿوٴخٱ ٷخٽ: - 
ٓجپ ٬ْٓي ٫ن حٿٜٚس ٳِ أ٤٫خڅ حٗرپ ٳؤهزَنخ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن رن أرِ حٿلٔن -

ن ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: اًح ٬ّنِ أىٍٻض حٿزَُٜ ٫
 حٿٜٚس ًأنض ٳِ أ٤٫خڅ حٗرپ ٳٚ طٜپ ًاًح أىٍٻظٺ ٳِ ڃَحرٞ حٿٰنڂ ٳٜپ اڅ ٗجض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ ٫زْي حهلل رن  - 
ِح٫ِ ٫ن حٿلٔن رن أرِ حٿلٔن حٿزَُٜ ٫ن ٫زي حهلل ٣ڀلش رن ٫زْي حهلل رن ٻَِّ حٿو

 رن ڃٰٴپ حٿڄِنِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
ٙ طٜڀٌح ٳِ ٤٫ن حٗرپ ٳبنيخ ڃن حٿـن هڀٸض أٙ طًَڅ ٫ٌْنيخ ًىزخريخ اًح نٴَص -

 ًٛڀٌح ٳِ ڃَحف حٿٰنڂ ٳبنيخ ىِ أٷَد ڃن حٿَكڄش.
ػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أرٌ أّخّ أنزؤنخ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 حهلل رن ڃٰٴپ ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٳظق ڃټش ًىٌ ٫ڀَ نخٷظو ٷَأ ٌٍٓس حٿٴظق ٷخٽ -

َِ ٿٸَأص ريٌح حٿڀلن.  ٳٸَأ أرٌ اّخّ ػڂ ٍؿ٪ ًٷخٽ: ٿٌٙ أڅ ّـظڄ٪ حٿنخّ ٫ڀ
ٴخڅ كيػنخ ًىْذ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى حٿـََُّ ٬ْٓي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ - 

 أّخّ ٫ن ٷْْ رن ٫زخّش كيػنِ حرن ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ٷخٽ:
ٓڄ٬نِ أرِ ًأنخ أٷَأ }رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ * حٿلڄي هلل ٍد حٿ٬خٿڄْن{ ٳڀڄخ حنَٜٱ -

ٷخٽ: ّخ رنِ اّخٹ ًحٿليع ٳِ حٗٓٚځ ٳبنِ ٛڀْض هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ًهڀٲ أرِ رټَ ًهڀٲ ٫ڄَ ٫ًؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڂ ٳټخنٌح ٙ ّٔظٴظلٌڅ حٿٸَحءس 

 رزٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ ًٿڂ أٍ ٍؿٚ ٷ٢ أرٰٞ اٿْو حٿليع ڃنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٻيڄْ كيػنِ حرن رَّيس ٷخٽ ٷخٽ  - 

 ًٓڀڂ:حرن ڃٰٴپ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 رْن ٻپ أًحنْن ٛٚس رْن ٻپ أًحنْن ٛٚس ٿڄن ٗخء.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٻيڄْ كيػنِ حرن رَّيس ٫ن حرن  - 
 ڃٰٴپ ٷخٽ:

ٍأٍ ٍؿٚ ڃن أٛلخرو ّوٌٱ ٳٸخٽ: ٙ طوٌٱ ٳبڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ -
ًحٹ ٳبنيخ ٙ ّنټؤ ريخ ٫يً ًٙ ّٜخى ريخ ْٛي  ّټَه حٿوٌٱ أً ٷخٽ ّنيِ ٫نو ٻيڄْ ّٸٌٽ

ًٿټنيخ طٴٸؤ حٿ٬ْن ًطټَٔ حٿٔن ػڂ ٍآه ر٬ي ًٿٺ ّوٌٱ ٳٸخٽ: أهزَٹ أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّنيَ ٫ن حٿوٌٱ أً ّټَىو ػڂ أٍحٹ طوٌٱ ٙ أٻڀڄٺ ٻڀڄش ٻٌح ًٻٌح.

٫ن حٿلٔن ٫ن ٫زي حهلل  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ٌٱ - 
 رن ڃٰٴپ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٿٌٙ أڅ حٿټٚد أڃش ڃن حٕڃڂ ٕڃَص رٸظڀيخ ًٿټن حٷظڀٌح ڃنيخ ٻپ أٌٓى ريْڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد رن ُّخى كيػنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ڃ٬ڄَ كيػنِ أ٬ٗغ  - 

  رن ڃٰٴپ ٷخٽ:رن ٫زي حهلل ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫زي حهلل
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّزٌٽ حٿَؿپ ٳِ ڃٔظلڄو ٳبڅ ٫خڃش حٿٌٌٓحّ -

 ڃنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ حٿلټڂ رن ٤٫ْش ٷخٽ ٓؤٿض حٿلٔن  - 

٫ن حٿَؿپ ّظوٌ حٿټڀذ ٳِ ىحٍه ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ًٓڀڂ ٷخٽ:٫ڀْو 

 ڃن حطوٌ ٻڀزخ نٸٚ ڃن أؿَه ٻپ ٌّځ ٷَْح١.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃ٬خًّش ٷخٽ  - 

 ريِ ٳِ كيّؼو كيػنِ ڃ٬خًّش رن ٷَس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ حٿڄِنِ ٷخٽ:
ٷظو ّٸَأ ٌٍٓس حٿٴظق ٷخٽ ٳٸَأ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٳظق ڃټش ٫ڀَ نخ-

حرن ڃٰٴپ ًٍؿ٪ ٳٸخٽ ڃ٬خًّش ٿٌٙ حٿنخّ ٕهٌص ٿټڂ رٌحٹ حٿٌُ ًٻَه حرن ڃٰٴپ ٫ن حٿنزِ 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ريِ ٳِ كيّؼو أً كڄڀو ٫ڀَ نخٷظو ٷخٽ ٳٸَأ ٌٍٓس حٿٴظق ٳَؿ٪ 

َِ ٿَؿ٬ض ٻڄخ ٍؿ٪.  ٳْيخ ٷخٽ أرٌ اّخّ ٿٌٙ أنِ أهَ٘ أڅ ّـظڄ٪ حٿنخّ ٫ڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿظْخف  - 

 ٷخٽ:
ٓڄ٬ض ڃ٤َٳخ ّليع ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ٷخٽ أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸظپ -

حٿټٚد ػڂ ٷخٽ: ڃخ ٿټڂ ًٿڀټٚد ػڂ ٍهٚ ٳِ ٻڀذ حٿْٜي ًحٿٰنڂ ًٷخٽ ٳِ حٗنخء اًح ًٿٮ 
 حٯٔڀٌه ٓز٪ ڃَحص ٫ًٴًَه ٳِ حٿؼخڃنش رخٿظَحد.ٳْو حٿټڀذ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى أرٌ ىحًى كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كڄْي رن  - 
 ىٚٽ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ٷخٽ:

ىٿِ ؿَحد ڃن ٗلڂ ٌّځ هْزَ ٳنًِص ًأهٌطو ٳن٨َص ٳبًح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 ٳخٓظلْْض ڃنو.

هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي ح - 
 رن ڃٰٴپ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
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ڃن حطوٌ ٻڀزخ ٿْْ رټڀذ ْٛي أً ٻڀذ ٯنڂ أً ٻڀذ ٩ٍُ ٳبنو ّنظٸٚ ڃن ٫ڄڀو ٻپ ٌّځ -
 ٷَْح١.

أهزَنِ أ٬ٗغ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿلٔن  - 
 ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٙ ّزٌٿن أكيٻڂ ٳِ ڃٔظلڄو ػڂ ّظٌٟؤ ٳْو ٳبڅ ٫خڃش حٿٌٌٓحّ ڃنو. -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ  - 

 ٷخٽ:
ٱ ٍؿپ ٫نيه ڃن ٷٌڃو ٳٌٻَ نلٌ كيّغ آڄخ٫ْپ رن ٻنض ٫ني ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ٳوٌ-

 ٫ڀْش ٫ن أٌّد ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ: أڅ ٷَّزخ ٿ٬زي حهلل رن ڃٰٴپ هٌٱ ٳنيخه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ڃٰٴپ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
حٕڃڂ ٕڃَص رٸظڀيخ ٳخٷظڀٌح حٌٕٓى حٿزيْڂ ًأّڄخ ٷٌځ حطوًٌح ٻڀزخ ٿٌٙ أڅ حٿټٚد أڃش ڃن -

ٿْْ رټڀذ ْٛي أً ٩ٍُ أً ڃخْٗش نٸٚ ڃن أؿٌٍىڂ ٻپ ٌّځ ٷَْح١ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٛڀٌح ٳِ ڃَحرٞ حٿٰنڂ ًٙ طٜڀٌح ٳِ ڃزخٍٹ حٗرپ ٳبنيخ هڀٸض ڃن 

 حٿْ٘خ٣ْن.
٫زي ح٫ٕڀَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫زي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

 حهلل رن ڃٰٴپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ّٸ٤٪ حٿٜٚس حٿڄَأس ًحٿلڄخٍ ًحٿټڀذ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫ٸزش رن ٛيزخڅ ٫ن  - 

 نو نيَ ٫ن حٿوٌٱ ًٷخٽ:٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ
انو ٙ ّٜخى رو ْٛي ًٙ ّنټؤ رو ٫يً ًٿټنيخ طٴٸؤ حٿ٬ْن ًطټَٔ حٿٔن ًٷخٽ ِّّي ڃَس: ٙ -

 ّٜخى ريخ ْٛي ًٙ ّنټؤ ريخ ٫يً.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حٿـََُّ ًٻيڄْ ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:٫ن ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
 ٫ني ٻپ أًحنْن ٛٚس ٫ني ٻپ أًحنْن ٛٚس ٫ني ٻپ أًنْن ٛٚس ٿڄن ٗخء.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ أ٬ٗغ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ أڅ  - 

 نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٷَْح٣خڅ.ڃن ٛڀَ ٫ڀَ ؿنخُس ٳڀو ٷَْح١ ٳبڅ حنظ٨َ كظَ ّٴَ٭ ڃنيخ ٳڀو -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي رن ٫خڃَ ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ڃن حطوٌ ٻڀزخ ٿْْ رټڀذ ْٛي ًٙ ٩ٍُ ًٙ ٯنڂ ٳبنو ّنٸٚ ڃن أؿَه ٻپ ٌّځ ٷَْح١.-
ن ىحًى كيػنخ ػخرض أرٌ ُّي كيػنخ ٫خٛڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ر - 

حٕكٌٽ كيػنِ ٳ٠ْپ رن ُّي حٿَٷخِٗ ٷخٽ ٫زي حٿٜڄي ٳِ كيّؼو ٫ن ٳ٠ْپ رن ُّي ًٷي 
 ٯِح ڃ٪ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ٫نو ٓز٪ ٯًِحص ٷخٽ:
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ٓؤٿض ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ حٿڄِنِ ڃخ كَځ ٫ڀْنخ ڃن حٿَ٘حد ٷخٽ: حٿوڄَس ٷخٽ ٳٸڀض: ىٌح -
ٙ ڃخ ٓڄ٬ض ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٌٍٓٽ ٳِ حٿٸَآڅ ٳٸخٽ: ٙ أهزَٹ ا

حهلل ڃلڄيح ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: اڃخ أڅ ّټٌڅ ريأ رخٿَٓخٿش أً ّټٌڅ ريأ رخٙٓڂ ٳٸڀض 
٫َِٗ رؤنِ حٻظٴْض ٷخٽ ٳٸخٽ: نيَ ٫ن حٿلنظڂ ًىٌ حٿـَ ًنيَ ٫ن حٿيرخء ًىٌ حٿٸ٩َ 

َه ًنيَ ٫ن حٿنٸَْ ٷخٽ: ٳڀڄخ ٓڄ٬ض ًنيَ ٫ن حٿڄِٳض ًىٌ ڃخٿ٤ن رخٿٸخٍ ڃن ُٵ أً ٯْ
 ًحٹ حٗظَّض أٳْٸش ٳيِ ىٌ ًح ڃ٬ڀٸش ّنزٌ ٳْيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ٓي رن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زْيس رن أرِ ٍحث٤ش حٿلٌحء  - 
حٿظڄْڄِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ُّخى أً ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ حٿڄِنِ ٷخٽ: ٷخٽ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
حهلل حهلل ٳِ أٛلخرِ حهلل حهلل ٳِ أٛلخرِ ٙ طظوًٌىڂ ٯَٟخ ر٬يُ ٳڄن أكزيڂ ٳزلزِ -

أكزيڂ ًڃن أر٠ٰيڂ ٳزز٠ِٰ أر٠ٰيڂ ًڃن آًحىڂ ٳٸي آًحنِ ًڃن آًحنِ ٳٸي آًٍ حهلل ٫ِ 
 ًؿپ ًڃن آًٍ حهلل ٳٌْٗٺ أڅ ّؤهٌه.

 كيّغ ٍؿخٽ ڃن حٕنٜخٍ ٍِٟ حهلل ٫نيڂ.
ػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ٫ڄَْ رن أنْ ٫ن ٫ڄٌڃظو ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
أنو ؿخء ٍٻذ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٘ييًح أنيڂ ٍأًه رخٕڃْ ٬ّنٌڅ حٿيٚٽ -

 .ٳؤڃَىڂ أڅ ّٴ٤ًَح ًأڅ ّوَؿٌح ڃن حٿٰي ٷخٽ ٬ٗزش: أٍحه ڃن آهَ حٿنيخٍ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن أرِ  - 

٫ڄَْ رن أنْ ٫ن ٫ڄٌڃش ٿو ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:

 ٙ ّ٘ييىڄخ ڃنخٳٶ ٬ّنِ ٛٚس حٿٜزق ًحٿ٬٘خء ٷخٽ أرٌ رَ٘: ٬ّنِ ٙ ٌّح٧ذ ٫ڀْيڄخ.-
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٙ أنزؤنخ ٬ٗزش كيػ - 

٫ن أرِ رَ٘ ٫ن ٓٚځ رن ٫ڄًَ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

اهٌحنټڂ ٳؤكٔنٌح اٿْيڂ أً ٳؤٛڀلٌح اٿْيڂ ًحٓظ٬ْنٌىڂ ٫ڀَ ڃخ ٯڀزټڂ ًأ٫ْنٌىڂ ٫ڀَ ڃخ -
ٯڀزيڂ ٷخٽ كـخؽ ٳِ كيّؼو ٷخٽ ٓڄ٬ض ٓٚځ رن ٫ڄَ ًٍؿٚ ڃن ٷٌڃو ًٷخٽ كـخؽ 

 ًأٛڀلٌح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃللڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ڃ٤َ ٫ن ڃ٬خًّش رن  - 

 ٷَس ٫ن ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ.
أڅ ٍؿٚ أ٣ًؤ ر٬َْه أىكَ ن٬خځ ًىٌ ڃلَځ ٳټَٔ ر٠ْيخ ٳخن٤ڀٶ اٿَ ٫ڀِ ٍِٟ حهلل -

خٿَ ٫نو ٳٔؤٿو ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ ٿو ٫ڀِ ٫ڀْٺ رټپ ر٠ْش ؿنْن نخٷش أً َٟحد نخٷش ط٬
ٳخن٤ڀٶ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ: ٷي ٷخٽ ٫ڀِ رڄخ ٓڄ٬ض ًٿټن ىڀڂ اٿَ حٿَهٜش ٫ڀْٺ رټپ ر٠ْش ٌٛځ أً ا٬٣خځ 

 ڃٔټْن.
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رِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن كٔنخء حڃَأس ڃن رنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
 َّٛڂ ٫ن ٫ڄيخ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 حٿنزِ ٳِ حٿـنش ًحٿ٘يْي ٳِ حٿـنش ًحٿڄٌٿٌى ٳِ حٿـنش ًحٿٌثْي ٳِ حٿـنش.-
نِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ أرٌ رَ٘ ٫ن أرِ ٫ڄَْ رن أنْ كيػ - 

 ٫ڄٌڃش ٿِ ڃن حٕنٜخٍ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٯڂ ٫ڀْنخ ىٚٽ ٌٗحٽ ٳؤٛزلنخ ْٛخڃخ ٳـخء ٍٻذ ڃن آهَ حٿنيخٍ ٳ٘ييًح ٫ني ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيڂ ٍأًح حٿيٚٽ رخٕڃْ ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ 
 ڂ ڃن حٿٰي.ّٴ٤ًَح ڃن ٌّڃيڂ ًأڅ ّوَؿٌح ٿ٬ْيى

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ ٬ّنِ حٍُٕٵ أنزؤنخ ٫ٌٱ كيػظنِ كٔنخء حرنش  - 
ڃ٬خًّش حٿَّٜڄش ٫ن ٫ڄيخ ٷخٽ ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃن ٳِ حٿـنش ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ:
 حٿنزِ ٳِ حٿـنش ًحٿ٘يْي ٳِ حٿـنش ًحٿڄٌٿٌى ٳِ حٿـنش ًحٿڄٌإًىس ٳِ حٿـنش.-

 ؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.كيّغ ٍ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض آلخٵ رن  - 

ٌّٓي ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃ٤َٱ رن ٫زي حهلل رن حٿ٘وَْ ّليع ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ء ىٌح حٿڄخٽ ٳظنش ًٳِ اڃٔخٻو ٳظنش ٻخڅ رخٿټٌٳش أڃَْح ٷخٽ ٳو٤ذ ٌّڃخ ٳٸخٽ: اڅ ٳِ ا٤٫خ-
 ًرٌٿٺ ٷخځ رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ه٤زظو كظَ ٳَ٭ ػڂ نِٽ.

  حرِكيّغ ٍؿپ أ٫َ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض كڄْي رن  - 

 ىٚٽ ّليع ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن أ٫َحرِ
 و ًٓڀڂ ن٬ڀْن ڃوٌٜٳظْن.أنو ٍأٍ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

 كيّغ ٍؿپ آهَ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٯْخع ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ  - 

 حٿٔڀْپ ٷخٽ:
ٻخڅ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّليع حٿنخّ كظَ ّټؼَ ٫ڀْو ٳ٬ْٜي -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أُ آّش ٳِ حٿٸَآڅ ٫ڀَ ٧يَ رْض ٳْليع حٿنخّ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل
أ٨٫ڂ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٍؿپ: }حهلل ٙ اٿو اٙ ىٌ حٿلِ حٿٸٌْځ{ ٷخٽ: ٳٌٟ٪ ّيه رْن ٻظٴِ ٷخٽ: 
ٳٌؿيص رَىىخ رْن ػيِّ أً ٷخٽ: ٳٌٟ٪ ّيه رْن ػيِّ ٳٌؿيص رَىىخ رْن ٻظٴِ ٷخٽ: ّينٺ 

 ّخ أرخ حٿڄنٌٍ حٿ٬ڀڂ حٿ٬ڀڂ.
  ٫نو.كيّغ ٍؿپ ڃن أىپ حٿزخىّش ٍِٟ حهلل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ حرن ٫ٌڅ كيػنخ ٍؿپ ڃن أىپ حٿزخىّش ٫ن  - 
 أرْو ٫ن ؿيه.

أنو كؾ ڃ٪ ًُ ٷَحرش ٿو ڃٸظَنخ رو ٳَآه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ڃخ ىٌح ٷخٽ: انو -
 نٌٍ ٳؤڃَ رخٿٸَحڅ أڅ ّٸ٤٪.
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 كيّغ ڃن ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٫ًزيس ٷخٙ كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش ك - 

 ٷخٽ: كيػنِ ڃن ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 أ٤٫ٌح ٻپ ٌٍٓس ك٨يخ ڃن حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى.-

 كيّغ ٍىّٲ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
ڄَ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرِ طڄْڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ - 

 حٿيـْڄِ ٫ڄن ٻخڅ ٍىّٲ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٻنض ٍىّٴو ٫ڀَ كڄخٍ ٳ٬ؼَ حٿلڄخٍ ٳٸڀض: ط٬ْ حٿ٤ْ٘خڅ ٳٸخٽ ٿِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ: 
ٙ طٸپ ط٬ْ حٿ٤ْ٘خڅ ٳبنٺ اًح ٷڀض ط٬ْ حٿ٤ْ٘خڅ ط٬خ٧ڂ حٿ٤ْ٘خڅ ٳِ نٴٔو ًٷخٽ ٫َٛظو 

 حهلل طٜخٯَص اٿْو نٴٔو كظَ ّټٌڅ أَٰٛ ڃن ًرخرش.رٸٌطِ ٳبًح ٷڀض رٔڂ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ  - 

طڄْڄش ّليع ٫ن ٍىّٲ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٬ٗزش ٫ن أرِ طڄْڄش ٫ن ٍؿپ 
٫ڀْو ًٓڀڂ كڄخٍه ٳٸڀض: ٫ن ٍىّٲ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٫ؼَ رخٿنزِ ٛڀَ حهلل 

ط٬ْ حٿ٤ْ٘خڅ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٙ طٸپ ط٬ْ حٿ٤ْ٘خڅ ٳبنٺ اًح ٷڀض ط٬ْ 
 حٿ٤ْ٘خڅ ط٬خ٧ڂ ًٷخٽ: رٸٌطِ ٫َٛظو ًاًح ٷڀض: رٔڂ حهلل طٜخٯَ كظَ َّْٜ ڃؼپ حٿٌرخد.

 كيّغ ٬ٜ٬ٛش رن ڃ٬خًّش ٍِٟ حهلل ٫نو.
ىخًٍڅ أنزؤنخ ؿََّ رن كخُځ كيػنخ حٿلٔن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن  - 

 ٫ن ٬ٜ٬ٛش رن ڃ٬خًّش ٫ڂ حٿٴَُىٵ 
أنو أطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸَأ ٫ڀْو: }ٳڄن ٬ّڄپ ڃؼٸخٽ ًٍس هَْح َّه ًڃن -

 ٬ّڄپ ڃؼٸخٽ ًٍس َٗح َّه{ ٷخٽ: كٔزِ ٙ أرخٿِ أڅ ٙ أٓڄ٪ ٯَْىخ.
يػنخ ؿََّ ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٿلٔن ٷخٽ: كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ك - 

 كيػنخ ٬ٜ٬ٛش رن ڃ٬خًّش ٫ڂ حٿٴَُىٵ ٷخٽ:
 ٷيڃض ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڄ٬ظو ّٸَأ ىٌه حّٓش ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ؿََّ رن كخُځ ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٿلٔن ٷخٽ: - 
ڃن ٬ّڄپ ڃؼٸخٽ ًٍس هَْح َّه ًڃن ٬ّڄپ ٷيځ ٫ڂ حٿٴَُىٵ ٬ٜ٬ٛش حٿڄيّنش ٿڄخ ٓڄ٪ }-

 ڃؼٸخٽ ًٍس َٗح َّه{ ٷخٽ: كٔزِ ٙ أرخٿِ أڅ ٙ أٓڄ٪ ٯَْ ىٌح.
 كيّغ ڃَْٔس حٿٴـَ ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ڃنٌٍٜ رن ٬ٓي ٫ن  - 
 ريّپ ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٫ن ڃَْٔس حٿٴـَ ٷخٽ ٷڀض:

 ٽ حهلل ڃظَ ٻظزض نزْخ ٷخٽ: ًآىځ ٫ڀْو حٿٔٚځ رْن حٿًَف ًحٿـٔي.ّخ ٌٍٓ-
 كيّغ ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حٿظْڄِ ٫ن أنْ ٫ن  - 
 ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
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َُ رو: ڃٍَص ٫ڀَ ڃٌَٓ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿْڀش أٓ-
 ًٓڀڂ ًىٌ ّٜڀِ ٳِ ٷزَه.

 كيّغ أ٫َحرِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ ٫ڄَ رن ٳًَم كيػنِ ر٤ٔخځ - 
 ٫ن أ٫َحرِ ط٠ْٴيڂ أنو ٛڀَ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڀڂ طٔڀْڄظْن.-
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ٫ڄَ رن ٳًَم كيػنخ ر٤ٔخځ حٿټٌٳِ كيػنخ ٫زي ح - 

 ٷخٽ:
ط٠ْٴنخ أ٫َحرِ ٳليع ح٫َٕحرِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٛڀَ ڃ٪ حٿنزِ -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڀڂ طٔڀْڄظْن ٫ن ّڄْنو ٫ًن ٗڄخٿو.
 كيّغ ٍؿپ ٍِٟ حهلل ٫نو.

لَْ رن آىځ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّ - 
ڃلڄي رن أرِ ٫خث٘ش ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ٿ٬ڀټڂ طٸَإًڅ هڀٲ حٗڃخځ ًحٗڃخځ ّٸَأ ٷخٿٌح انخ ٿنٴ٬پ ًٿٺ ٷخٽ: ٳٚ طٴ٬ڀٌح اٙ أڅ ّٸَأ -

 ٳخطلش حٿټظخد.أكيٻڂ رؤځ حٿټظخد أً ٷخٽ: 
 كيّغ ٷزْٜش رن ڃوخٍٵ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ أٌّد ٫ن ىخًٍڅ رن ٍثخد ٫ن ٻنخنش  - 
 رن ن٬ْڂ ٫ن ٷزْٜش رن حٿڄوخٍٵ ٷخٽ:

ٷش كڄڀض كڄخٿش ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿظو ٳْيخ ٳٸخٽ: أٷڂ كظَ طؤطْنخ حٿٜي-
ٳبڃخ أڅ نلڄڀيخ ًاڃخ أڅ ن٬ْنٺ ٳْيخ ًٷخٽ اڅ حٿڄٔؤٿش ٙ طلپ اٙ ٿؼٚػش: ٿَؿپ طلڄپ كڄخٿش 
ٷٌځ ٳْٔؤٽ ٳْيخ كظَ ّئىّيخ ػڂ ّڄٔٺ ًٍؿپ أٛخرظو ؿخثلش حؿظخكض ڃخٿو ٳْٔؤٽ ٳْيخ كظَ 
ّْٜذ ٷٌحڃخ ڃن ٫ْٖ أً ٓيحىح ڃن ٫ْٖ ػڂ ّڄٔٺ ًٍؿپ أٛخرظو ٳخٷش ٳْٔؤٽ كظَ 

ٓيحىح ڃن ٫ْٖ ػڂ ّڄٔٺ ًڃخ ٌٍٓ ًٿٺ ڃن حٿڄٔخثپ ٓلظخ ّخ  ّْٜذ ٷٌحڃخ ڃن ٫ْٖ أً
 ٷزْٜش ّؤٻڀو ٛخكزو ٓلظخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ ٻَّڄش كيػنِ  - 
 ٍؿپ ڃن أىپ حٿزَٜس ٫ن ٷزْٜش رن حٿڄوخٍٵ ٷخٽ:

رٺ ٷڀض ٻزَص ٓنِ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿِ: ّخ ٷزْٜش ڃخ ؿخء -
ًٍٵ ٨٫ڄِ ٳؤطْظٺ ٿظ٬ڀڄنِ ڃخ ّنٴ٬نِ حهلل ٫ِ ًؿپ رو ٷخٽ: ّخ ٷزْٜش ڃخ ڃٍَص رلـَ 
ًٙ ٗـَ ًٙ ڃيٍ اٙ حٓظٰٴَ ٿٺ ّخ ٷزْٜش اًح ٛڀْض حٿٴـَ ٳٸپ ػٚػخ: ٓزلخڅ حهلل حٿ٨٬ْڂ 
ًرلڄيه ط٬خٳَ ڃن حٿ٬ڄَ ًحٿـٌحځ ًحٿٴخٿؾ ّخ ٷزْٜش ٷپ: حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ ڃڄخ ٫نيٹ ًحٳٞ 

 ٫ڀِ ڃن ٳ٠ڀٺ ًحنَ٘ ٫ڀِ ٍكڄظٺ ًأنِٽ ٫ڀِ ڃن رَٻخطٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن كْخڅ أرِ حٿ٬ٚء ٫ن ٷ٤ن رن  - 

 ٷزْٜش ٫ن ٷزْٜش رن حٿڄوخٍٵ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 اڅ حٿ٬ْخٳش ًحٿ٤َْس ًحٿ٤َٵ ڃن حٿـزض.-
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ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن كْخڅ كيػنِ ٷ٤ن رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 
 ٷزْٜش ٫ن أرْو أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 اڅ حٿ٬ْخٳش ًحٿ٤َٵ ًحٿ٤َْس ڃن حٿـزض.-
ٷخٽ ٫ٌٱ حٿ٬ْخٳش ُؿَ حٿ٤َْ ًحٿ٤َٵ حٿو٢ ّو٢ ٳِ حٍٕٝ ًحٿـزض ٷخٽ حٿلٔن انو  - 

 حٿ٤ْ٘خڅ.
لَْ رن ٬ْٓي كيػنخ حٿظْڄِ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّ - 

 ٷزْٜش رن ڃوخٍٵ ًُىَْ رن ٫ڄًَ ٷخٙ:
ٿڄخ نِٿض }ًأنٌٍ ٫َْ٘طٺ حٕٷَرْن{ ٬ٛي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٷڄش ڃن -

ؿزپ ٫ڀَ أ٫ٚىخ كـَ ٳـ٬پ ّنخىُ: ّخ رنِ ٫زي ڃنخٱ انڄخ أنخ نٌَّ انڄخ ڃؼڀِ ًڃؼڀټڂ 
 ڀو ٳوِ٘ أڅ ّٔزٸٌه ٳـ٬پ ّنخىُ ًّيظٲ ّخ ٛزخكخه.ٻَؿپ ٍأٍ حٿ٬يً ٳٌىذ َّرؤ أى

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن حٿظْڄِ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن ٷزْٜش رن  - 
 ڃوخٍٵ ًُىَْ رن ٫ڄًَ ٷخٙ: ٿڄخ نِٿض

 }ًأنٌٍ ٫َْ٘طٺ حٕٷَرْن{ ٳٌٻَ نلٌه.-
٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد حٿؼٸٴِ كيػنخ أٌّد - 

 ٷزْٜش ٷخٽ:
حنټٔٴض حٿ٘ڄْ ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀَ ٍٻ٬ظْن ٳؤ٣خٽ ٳْيڄخ -

حٿٸَحءس ٳخنـڀض ٳٸخٽ: اڅ حٿ٘ڄْ ًحٿٸڄَ آّظخڅ ڃن آّخص حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ّوٌٱ ريڄخ 
 ٫زخىه ٳبًح ٍأّظڂ ًٿٺ ٳٜڀٌح ٻؤكيع ٛٚس ٛڀْظڄٌىخ ڃن حٿڄټظٌرش.

كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ًىْذ كيػنخ أٌّد  كيػنخ ٫زي حهلل - 
 ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ٷزْٜش حٿيٚٿِ ٷخٽ:

حنټٔٴض حٿ٘ڄْ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ٌّڃجٌ ڃ٬و رخٿڄيّنش ٳٌٻَ -
 ڃ٬نخه.

 كيّغ ٫ظزش رن ٯًِحڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٷَس ٫ن كڄْي رن ىٚٽ حٿ٬يًُ ٫ن ٍؿپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 ڃنيڂ ّٸخٽ ٿو هخٿي رن ٫ڄَْ ٳٸخٽ أرٌ ن٬خڃش ٓڄ٬ظو ڃن هخٿي رن ٫ڄَْ ٷخٽ:
ه٤زنخ ٫ظزش رن ٯًِحڅ ٷخٽ أرٌ ن٬خڃش ٫ڀَ حٿڄنزَ ًٿڂ ّٸڀو ٷَس ٳٸخٽ: أٙ اڅ حٿينْخ ٷي -

ٗنخء ًأنظڂ ٳِ ىحٍ ڃنظٸڀٌڅ آًنض رَٜځ ًًٿض كٌحء ًٿڂ ّزٶ ڃنيخ اٙ ٛزخرش ٻٜزخرش ح
٫نيخ ٳخنظٸڀٌح روَْ ڃخ رل٠َطټڂ ٳڀٸي ٍأّظنِ ٓخر٪ ٓز٬ش ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ڃخ ٿنخ ٬٣خځ نؤٻڀو اٙ ًٍٵ حٿ٘ـَ كظَ ٷَكض أٗيحٷنخ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن: ٓڄ٬ض 

 أرِ ّٸٌٽ: ڃخ كيع ريٌح حٿليّغ ٯَْ ًٻْ٪ ٬ّنِ أنو ٯَّذ.
كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن ٍؿپ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 أٌّد أٍحه هخٿي رن ٫ڄَْ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫ظزش رن ٯًِحڅ ّو٤ذ ٳٌٻَ حٿليّغ ٷخٽ:
ًٿٸي ٍأّظنِ ٓخر٪ ٓز٬ش ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٷخٽ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ -

ٷخٽ: ًٍٵ حٿ٘ـَ كظَ ٷَكض أٗيحٷنخ  حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃخ ٿنخ ٬٣خځ اٙ حٿ٘ـَ أً
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ٷخٽ أرِ: أرٌ ن٬خڃش ىٌح ٫ڄًَ رن ٫َْٔ ًأرٌ ن٬خڃش حٿ٬ٔيُ آهَ أٷيځ ڃن ىٌح ًىٌح أٻزَ 
 ڃن ًحٹ.

 كيّغ ٷْْ رن ٫خٛڂ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٕٯَ ٫ن هڀْٴش رن -

 ڂ.كْٜن ٫ن ؿيه ٷْْ رن ٫خٛ
 أنو أٓڀڂ ٳؤڃَه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّٰظٔپ رڄخء ًٓيٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع  - 

 ٫ن ڃ٤َٱ رن حٿ٘وَْ ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ كـخؽ ٳِ كيّؼو:
أنو أًَٛ ًٿيه  ٓڄ٬ض ڃ٤َٱ رن حٿ٘وَْ ّليع ٫ن كټْڂ رن ٷْْ رن ٫خٛڂ ٫ن أرْو-

٫ني ڃٌطو ٷخٽ: حطٸٌح حهلل ٫ِ ًؿپ ًٌٓىًح أٻزَٻڂ ٳبڅ حٿٸٌځ اًح ٌٓىًح أٻزَىڂ هڀٴٌح 
أرخىڂ ٳٌٻَ حٿليّغ ًاًح ڃض ٳٚ طنٌكٌح ٫ڀِ ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّنق 

 ٫ڀْو.
ظٌأځ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ ڃَْٰس أهزَ ٫ن أرْو ٫ن ٬ٗزش رن حٿ - 

 ٷْْ رن ٫خٛڂ.
أنو ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿلڀٲ ٳٸخٽ: ڃخ ٻخڅ ڃن كڀٲ ٳِ حٿـخىڀْش -

 ٳظڄٔټٌح رو ًٙ كڀٲ ٳِ حٗٓٚځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن ُّخى ٓزٚڅ كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى ٫ن ٬ٗزش  - 

خٛڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٫ن ڃَْٰس ٫ن أرْو ٫ن ٬ٗزش رن حٿظٌأځ ٫ن ٷْْ رن ٫
 ًٓڀڂ ڃؼڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٕٯَ حٿڄنٸَُ ٫ن هڀْٴش رن  - 
 كْٜن رن ٷْْ رن ٫خٛڂ ٫ن أرْو.

 أڅ ؿيه أٓڀڂ ٫ڀَ ٫يي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَه أڅ ّٰظٔپ رڄخء ًٓيٍ.-
 كيّغ ٫زي حٿَكڄن رن ٓڄَس ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫زي  - 
 حٿَكڄن رن ٓڄَس ٷخٽ:

ٷخٽ ٿِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ّخ ٫زي حٿَكڄن رن ٓڄَس اًح آٿْض ٫ڀَ ّڄْن ٳَأّض -
 ٯَْىخ هَْح ڃنيخ ٳخثض حٿٌُ ىٌ هَْ ًٻٴَ ٫ن ّڄْنٺ.

نخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ حٿـََُّ ٫ن كْخڅ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
 ٫ڄَْ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ٓڄَس ٷخٽ:

رْنڄخ أنخ أطَحڃَ رؤٓيڄِ ٳِ كْخس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحهلل اً ٻٔٴض حٿ٘ڄْ -
ٳنزٌطين ٬ًْٓض أن٨َ ڃخ كيع ٻٌٔٱ حٿ٘ڄْ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًاًح ىٌ 

 ٫ِ ًؿپ ًّلڄي ًّيڀپ ًّټزَ ًّي٫ٌ ٳڀڂ ِّٽ ٻٌٿٺ كظَ كَٔ ٫ن ٍحٳ٪ ّيّو ّٔزق حهلل
 حٿ٘ڄْ ٳٸَأ ٌٍٓطْن ًٍٻ٪ ٍٻ٬ظْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 
 ٓڄَس ٷخٽ:
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ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ّخ ٫زي حٿَكڄن ٙ طٔؤٽ حٗڃخٍس ٳبنٺ اڅ -
٤ْظيخ ٫ن ڃٔؤٿش ًٻڀض اٿْيخ ًاڅ أ٤٫ْظيخ ڃن ٯَْ ڃٔؤٿش أ٫نض ٫ڀْيخ ًاًح كڀٴض ٫ڀَ أ٫

 ّڄْن ٳَأّض ٯَْىخ هَْح ڃنيخ ٳخثض حٿٌُ ىٌ هَْ ًٻٴَ ٫ن ّڄْنٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ؿََّ رن كخُځ ٫ن ٬ّڀَ  - 

 رن كټْڂ ٫ن أرِ ٿزْي ٷخٽ:
َكڄن رن ٓڄَس ٻخرپ ٳؤٛخد حٿنخّ ٯنڄخ ٳخنظيزٌىخ ٳؤڃَ ٫زي حٿَكڄن ٯًِنخ ڃ٪ ٫زي حٿ-

ڃنخىّخ ّنخىُ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن حنظيذ نيزش ٳڀْْ ڃنخ 
 ٳَىًح ىٌه حٿٰنڂ ٳَىًىخ ٳٸٔڄيخ رخٿٌّٔش.

كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ: ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه ًأٻزَ ٫ڀڄِ أنِ ٷي ٓڄ٬ظو ڃنو  - 
كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ نخٛق رن حٿ٬ٚء أرٌ حٿ٬ٚء ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ٫ڄخٍ رن 
أرِ ٫ڄخٍ ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ أنو ڃَ ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن رن ٓڄَس ًىٌ ٫ڀَ نيَ أځ ٫زي حهلل 
ّْٔپ حٿڄخء ڃ٪ ٯڀڄظو ًڃٌحٿْو ٳٸخٽ ٿو ٫ڄخٍ: ّخ أرخ ٬ْٓي حٿـڄ٬ش ٳٸخٽ ٿو ٫زي حٿَكڄن رن 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ: ٓڄَس: اڅ ٌٍٓٽ 
 اًح ٻخڅ ٌّځ ڃ٤َ ًحرپ ٳڀْٜپ أكيٻڂ ٳِ ٍكڀو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄَ حٿٸٌحٍَُّ كيػنخ نخٛق رن حٿ٬ٚء  - 

أرٌ حٿ٬ٚء كيػنخ ٫ڄخٍ رن أرِ ٫ڄخٍ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ٫زي حٿَكڄن: ٓڄ٬ض حٿٸٌحٍَُّ ّٸٌٽ: ًٓڀڂ ڃؼڀو ٷخٽ أرٌ

 ٻنض أڃَ رنخٛق ٳْليػنِ ٳبًح ٓؤٿظو حٿِّخىس ٷخٽ: ٿْْ ٫نيُ ٯَْ ًح ًٻخڅ ََّٟح.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ حٿڄزخٍٹ كيػنخ حٿلٔن كيػنِ  - 

 ٫زي حٿَكڄن رن ٓڄَس حٿٸَِٗ ٷخٽ ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ّخ ٫زي حٿَكڄن ٙ طٔؤٽ حٗڃخٍس ٳبنٺ اڅ أ٤٫ْظيخ ٫ن ڃٔؤٿش أًٻڀض اٿْيخ ًاڅ أ٤٫ْظيخ -

٫ن ٯَْ ڃٔؤٿش أ٫نض ٫ڀْيخ ًاًح كڀٴض ٫ڀَ ّڄْن ٳَأّض ٯَْىخ هَْح ڃنيخ ٳؤص حٿٌُ ىٌ 
 هَْ ًٻٴَ ٫ن ّڄْنٺ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ حٿـليٍُ كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ ٓڄخٹ - 
رن ٤٫ْش ًٌّنْ رن ٫زْي ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن حرن ٫ٌڅ ٫ن حٿلٔن  - 

 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ًٷخٽ ِّّي: ًحٿ٤ٌحٯِ.ٙ طلڀٴٌح رآرخثټڂ ًٙ رخٿ٤ٌحٯْض -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن حرن ٫ٌڅ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن ٓڄَس ٷخٽ: ًٻَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٸخٽ:
ٙ طٔؤٽ حٗڃخٍس ٳبنٺ اڅ ط٤٬يخ ٫ن ٯَْ ڃٔؤٿش ط٬ن ٫ڀْيخ ًاڅ ط٤٬يخ ٫ن ڃٔؤٿش طټپ  

 ْن ٳَأّض ٯَْىخ هَْح ڃنيخ ٳؤص حٿٌُ ىٌ هَْ ًٻٴَ ٫ن ّڄْنٺ.اٿْيخ ًاًح كڀٴض ٫ڀَ ّڄ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ؿََّ ٫ن ٬ّڀِ رن كټْڂ ٫ن  - 

 ٫زي حٿَكڄن رن ٓڄَس:
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 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ڃن حنظيذ نيزش ٳڀْْ ڃنخ.-
هلل رن رټَ كيػنخ ى٘خځ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح - 

 حٿَكڄن رن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٿو:
ّخ ٫زي حٿَكڄن ٙ طٔؤٽ حٗڃخٍس ٳبنٺ اڅ أ٤٫ْظيخ ٫ن ڃٔؤٿش ًٻڀض اٿْيخ ًاڅ أ٤٫ْظيخ -

٫ن ٯَْ ڃٔؤٿش أ٫نض ٫ڀْيخ ًاًح كڀٴض ٫ڀَ ّڄْن ٳَأّض ٯَْىخ هَْح ڃنيخ ٳټٴَ ٫ن 
 ٿٌُ ىٌ هَْ.ّڄْنٺ ًأص ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ ؿََّ رن كخُځ ٷخٽ:  - 
 ٓڄ٬ض حٿلٔن ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٓڄَس ٷخٽ:

ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ّخ ٫زي حٿَكڄن ٙ طٔؤٽ حٗڃخٍس ٳبنٺ اڅ أًطْظيخ -
ڃٔؤٿش أ٫نض ٫ڀْيخ ًاًح كڀٴض ٫ڀَ ّڄْن ٫ن ڃٔؤٿش ًٻڀض اٿْيخ ًاڅ أًطْظيخ ٫ن ٯَْ 

 ٳَأّض ٯَْىخ هَْح ڃنيخ ٳټٴَ ٫ن ّڄْنٺ ًأص حٿٌُ ىٌ هَْ.
 ٷخٽ أرِ: حطٴٶ ٫ٴخڅ ًأٌٓى ٳِ كيّؼيڄخ ٳٸخٽ: - 
ٳټٴَ ٫ن ّڄْنٺ ػڂ حثض حٿٌُ ىٌ هَْ ًٷخٽ أرٌ حٕٗيذ ٫ن حٿلٔن ٳِ ىٌح حٿليّغ ٳزيأ -

 رخٿټٴخٍس.
كْٔن كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن حٿلٔن كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 رن ٓڄَس حٿٸَِٗ ًنلن رټخرپ ٷخٽ:
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ّخ ٫زي حٿَكڄن ٙ طٔؤٽ حٗڃخٍس ٳٌٻَ حٿليّغ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ىخًٍڅ رن  - 

 رن ًٌٗد ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٸخٓڂ ٫ن ٻؼَْ ڃٌٿَ ڃ٬ًَٱ كيػنخ ٟڄَس كيػنخ ٫زي حهلل
 ٫زي حٿَكڄن رن ٓڄَس ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٓڄَس ٷخٽ:

ؿخء ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؤٿٲ ىّنخٍح ٳِ ػٌرو كْن ؿيِ -
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿْٖ حٿ٬َٔس ٷخٽ ٳٜزيخ ٳِ كـَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸڀزيخ رْيه ًّٸٌٽ: ڃخ َٟ حرن ٫ٴخڅ ڃخ ٫ڄپ ر٬ي حٿٌْځ ٳـ٬پ حٿنزِ 
 َّىىىخ ڃَحٍح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ؿََّ رن كخُځ كيػنخ ٬ّڀَ رن كټْڂ ٫ن  - 
 أرِ ٿزْي ٷخٽ:

ٯًِنخ ڃ٪ ٫زي حٿَكڄن رن ٓڄَس ٻخرپ ٷخٽ ٳؤٛخد حٿنخّ ٯنْڄش ٳخنظيزٌىخ ٳؤڃَ ٫زي -
كڄن رن ٓڄَس ڃنخىّخ ّنخىُ ٳنخىٍ ٳخؿظڄ٪ حٿنخّ ٳٸخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حٿپ ٛڀَ حهلل حٿَ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن حنظيذ ٳڀْْ ڃنخ ٍىًىخ ٳَىًىخ ٳٸٔڄيخ رْنڂ رخٿٌّٔش.
 كيّغ ؿخرَ رن ٓڀْڂ حٿيـْڄِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

حٿيـْڄِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ كيػنخ ٌّنْ رن ٫زْي ٫ن ٫زي ٍرو  - 
 ؿخرَ رن ٓڀْڂ أً ٓڀْڂ ٷخٽ:

أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبًح ىٌ ؿخٿْ ڃ٪ أٛلخرو ٷخٽ ٳٸڀض: أّټڂ حٿنزِ ٛڀَ -
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳبڃخ أڅ ّټٌڅ أًڃؤ اٿَ نٴٔو ًاڃخ أڅ ّټٌڅ أٗخٍ اٿْو حٿٸٌځ ٷخٽ ٳبًح 

حهلل أؿٴٌ ٫ن أْٗخء ٳ٬ڀڄنِ ىٌ ڃلظذ رزَىس ٷي ًٷ٪ ىيريخ ٫ڀَ ٷيڃْو ٷخٽ ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ 
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ٷخٽ: حطٶ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٙ طلٸَڅ ڃن حٿڄ٬ًَٱ ْٗجخ ًٿٌ أڅ طٴَ٭ ڃن ىٿٌٹ ٳِ انخء 
حٿڄٔظٔٸِ ًاّخٹ ًحٿڄوْڀش ٳبڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٙ ّلذ حٿڄوْڀش ًاڅ حڃَإ ٗظڄٺ 
 ٫ًَْٹ رؤڃَ ٬ّڀڄو ٳْٺ ٳٚ ط٬َْه رؤڃَ ط٬ڀڄو ٳْو ٳْټٌڅ ٿٺ أؿَه ٫ًڀْو اػڄو ًٙ ط٘ظڄن

 أكيح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٓٚځ رن ڃٔټْن ٫ن ٫ٸْپ رن ٣ڀلش كيػنخ  - 

 أرٌ ؿَُ حٿيـْڄِ ٷخٽ:
أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٷٌځ ڃن أىپ حٿزخىّش ٳ٬ڀڄنخ -

ًٿٌ أڅ طٴَ٭ ڃن  ْٗجخ ّنٴ٬نخ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ رو ٷخٽ: ٙ طلٸَڅ ڃن حٿڄ٬ًَٱ ْٗجخ
ىٿٌٹ ٳِ انخء حٿڄٔظٔٸِ ًٿٌ أڅ طټڀڂ أهخٹ ًًؿيٺ اٿْو ڃنز٢ٔ ًاّخٹ ًطٔزْپ حُٗحٍ ٳبنو 
ڃن حٿوْٚء ًحٿوْٚء ٙ ّلزيخ حهلل ٫ِ ًؿپ ًاڅ حڃَإ ٓزٺ رڄخ ٬ّڀڂ ٳْٺ ٳٚ طٔزو رڄخ 

 ط٬ڀڂ ٳْو ٳبڅ أؿَه ٿٺ ًًرخٿو ٫ڀَ ڃن ٷخٿو.
حٿٜڄي كيػنخ ٓٚځ كيػنخ ٫ٸْپ رن ٣ڀلش ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي  - 

ؿَُ حٿيـْڄِ أنو أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أنخّ ڃن أىپ حٿزخىّش ٳٸخٿٌح انخ 
ڃن أىپ حٿزخىّش ٳٌٻَ حٿليّغ اٙ أنو ٷخٽ ٳٚ ط٘ظڄو رڄخ ط٬ڀڂ ٳْو ٳبڅ أؿَ ًٿٺ ٿٺ ًًرخٿو 

 ٫ڀْو. 
كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٫زْيس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ  - 

 حٿيـْڄِ ٫ن أرِ طڄْڄش حٿيـْڄِ ٷخٽ:
أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃلظذ ر٘ڄڀش ٿو ًٷي ًٷ٪ ىيريخ ٫ڀَ ٷيڃْو -

ٳٸڀض أّټڂ ڃلڄي أً ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃٌأ رْيه اٿَ نٴٔو ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ 
ش ًٳِ ؿٴخإىڂ ٳؤًٛنِ ٳٸخٽ: ٙ طلٸَڅ ڃن حٿڄ٬ًَٱ ْٗجخ ًٿٌ أڅ حهلل انِ ڃن أىپ حٿزخىّ

طڀٸَ أهخٹ ًًؿيٺ ڃنز٢ٔ ًٿٌ أڅ طٴَ٭ ڃن ىٿٌٹ ٳِ انخء حٿڄٔظٔٸِ ًاڅ حڃڄَإ ٗظڄٺ 
رڄخ ٬ّڀڂ ٳْٺ ٳٚ ط٘ڄظو رڄخ ط٬ڀڂ ٳْو ٳبنو ّټٌڅ ٿٺ أؿَه ٫ًڀْو ًٍُه ًاّخٹ ًآزخٽ 

ًؿپ ٙ ّلذ حٿڄوْڀش ًٙ طٔزن أكيح  حُٗحٍ ٳبڅ آزخٽ حُٗحٍ ڃن حٿڄوْڀش ًاڅ حهلل ٫ِ
 ٳڄخ ٓززض ر٬يه أكيح ًٙ ٗخس ًٙ ر٬َْح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخه ًىْذ كيػنخ هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ طڄْڄش  - 
 حٿيـْڄِ ٫ن ٍؿپ ڃن رڀيـْڂ ٷخٽ:

طو ٻ٘ٲ ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل اٙځ طي٫ٌ ٷخٽ: أى٫ٌ اٿَ حهلل ًكيه حٿٌُ اڅ ڃٔٺ َٟ ٳي٫ٌ-
٫نٺ ًحٿٌُ اڅ ٟڀڀض رؤٍٝ ٷٴَ ى٫ٌطو ٍى ٫ڀْٺ ًحٿٌُ اڅ أٛخرظٺ ٓنش ٳي٫ٌطو أنزض 
٫ڀْٺ ٷخٽ ٷڀض ٳؤًٛنِ ٷخٽ: ٙ طٔزن أكيح ًٙ طِىيڅ ٳِ حٿڄ٬ًَٱ ًٿٌ أڅ طڀٸِ أهخٹ 
ًأنض ڃنز٢ٔ اٿْو ًؿيٺ ًٿٌ أڅ طٴَ٭ ڃن ىٿٌٹ ٳِ انخء حٿڄٔظٔٸِ ًحثظٍِ اٿَ نٜٲ 

ًاّخٹ ًآزخٽ حُٗحٍ ٳبڅ آزخٽ حُٗحٍ ڃن حٿڄوْڀش ًاڅ حهلل  حٿٔخٵ ٳبڅ أرْض ٳبٿَ حٿټ٬زْن
 طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٙ ّلذ حٿڄوْڀش.

 كيّغ ٫خثٌ رن ٫ڄًَ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ؿََّ رن كخُځ ٷخٽ:  - 

 ٔن ٷخٽ:ٓڄ٬ض حٿلٔن ّٸٌٽ ًِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ؿََّ رن كخُځ كيػنخ حٿل
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ىهپ ٫خثٌ رن ٫ڄًَ ٷخٽ ِّّي ًٻخڅ ڃن ٛخٿلِ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
٫ڀَ ٫زْي حهلل رن ُّخى ٳٸخٽ: انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: َٗ 
حٿ٫َخء حٿل٤ڄش ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ٳؤ٧نو ٷخٽ: اّخٹ أڅ طټٌڅ ڃنيڂ ًٿڂ ّ٘ٺ ِّّي ٳٸخٽ: 

ٛلخد ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ًىپ ٻخنض ٿيڂ أً حؿڀْ انڄخ أنض ڃن نوخٿش أ
 ٳْيڂ نوخٿش انڄخ ٻخنض حٿنوخٿش ر٬يىڂ ًٳِ ٯَْىڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ٗڄَ حٿ٠ز٬ِ  - 
ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫خثٌ رن ٫ڄًَ ّنيِ ٫ن حٿيرخء ًحٿلنظڂ ًحٿڄِٳض ًحٿنٸَْ ٳٸڀض ٿو ٫ن حٿنزِ 

 هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ن٬ڂ.ٛڀَ ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حٿظْڄِ ٫ن ْٗن  - 

 ٳِ ڃـڀٔو أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن ٫خثٌ رن ٫ڄًَ ٷخٽ:
ٻخڅ ٳِ حٿڄخء ٷڀش ٳظٌٟؤ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٷيف أً ٳِ ؿٴنش ٳن٠لنخ رو -

ٙ نَحه اٙ ٷي أٛخد حٿٸٌځ ٻڀيڂ ٷخٽ ػڂ ٛڀَ رنخ ٷخٽ ًحٿ٬ْٔي ٳِ أنٴٔنخ ڃن أٛخرو ً
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٠لَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃينَ رن ٫زي حٿلڄْي أرٌ ٗزپ ًكٔن ٬ّنِ حرن ڃٌَٓ  - 
ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش حٿڄ٬نِ ٫ن ػخرض ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن ٫خثٌ رن ٫ڄًَ أڅ 

ٻخنٌح ٷ٬يًح ٳِ أنخّ ٳڄَ ريڂ أرٌ ٓٴْخڅ رن كَد ٳٸخٿٌح ڃخ أهٌص  ٓڀْڄخڅ ًٛيْزخ ًرٚٽ
ٌْٓٱ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ڃن ٫نٶ ٫يً حهلل ڃؤهٌىخ ر٬ي ٳٸخٽ أرٌ رټَ طٸٌٿٌڅ ىٌح ٿْ٘ن 

 ٷَّٖ ًْٓيىخ ٷخٽ ٳؤهزَ رٌٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ:
خٍٹ ًط٬خٿَ ٳخٍؿ٪ ّخ أرخ رټَ ٿ٬ڀٺ أٯ٠زظيڂ ٳ٘څ ٻنض أٯ٠زظيڂ ٿٸي أٯ٠زض ٍرٺ طز-

 اٿْيڂ ٳٸخٽ أُ اهٌطنخ ٿ٬ڀټڂ ٯ٠زظڂ ٳٸخٿٌح ٙ ّخ أرخ رټَ ّٰٴَ حهلل ٿٺ. 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىيرش كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ڃؼڀو ربٓنخىه. - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرٌ حٕٗيذ كيػنخ ٫خڃَ حٕكٌٽ  - 

 ڄًَ ٷخٽ أكٔزو ٍٳ٬و ٷخٽ:ْٗن ٿو ٫ن ٫خثٌ رن ٫
ڃن ٫َٝ ٿو ِٗء ڃن ىٌح حٿَُٵ ٳڀٌْٓ٪ رو ٳِ ٍُٷو ٳبڅ ٻخڅ ٫نو ٯنْخ ٳڀٌْؿيو اٿَ -

 ڃن ىٌ أكٌؽ اٿْو ڃنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ػخرض ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن  - 

 لٌه اٙ أنو ٷخٽ:٫خثٌ رن ٫ڄًَ أڅ ٛيْزخ ًٓڀڄخڅ ًرٚٙ ٻخنٌح ٷ٬ٌىح ٳٌٻَ ن
 ٳؤطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَه رٌٿٺ ٳٸخٽ: ّخ أرخ رټَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ر٤ٔخځ رن ڃٔڀڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض هڀْٴش رن ٫زي  - 

 حهلل حٿٰزَُ ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض ٫خثٌ رن ٫ڄًَ حٿڄِنِ ٷخٽ:
 ٔؤٿش.رْنخ نلن ڃ٪ نزْنخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ كيُ حٿڄ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ ٗڄَ  - 

حٿ٠ز٬ِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫خثٌ رن ٫ڄًَ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ أرِ: ٷڀض ٿْلَْ رن ٬ْٓي 
 حٿڄِنِ ٷخٽ:

 ن٬ڂ اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿلنظڂ ًحٿيرخء ًحٿنٸَْ ًحٿڄِٳض.-
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كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف رن ٫زخىس كيػنخ ر٤ٔخځ رن ڃٔڀڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ض  كيػنخ ٫زي حهلل - 
 هڀْٴش رن ٫زي حهلل حٿٰزَُ ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض ٫خثٌ رن ٫ڄًَ حٿڄِنِ ٷخٽ:

رْنڄخ نلن ڃ٪ نزْنخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أ٫َحرِ ٷي أٿق ٫ڀْو ٳِ حٿڄٔؤٿش ّٸٌٽ: ّخ -
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيهپ ٌٍٓٽ حهلل أ٬٣ڄنِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أ٤٫نِ ٷخٽ ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل

حٿڄنِٽ ًأهٌ ر٠٬خىطِ حٿلـَس ًأٷزپ ٫ڀْنخ رٌؿيو ًٷخٽ: ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ٿٌ 
 ط٬ڀڄٌڅ ڃخ أ٫ڀڂ ٳِ حٿڄٔؤٿش ڃخ ٓؤٽ ٍؿپ ًىٌ ّـي ٿْڀش طزْظو ٳؤڃَ ٿو ر٬٤خځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٫ًزي حٿٜڄي ٷخٙ كيػنخ أرٌ حٕٗيذ كيػنخ ٫خڃَ  - 
كٌٽ ٷخٽ ٫زي حٿٜڄي ْٗن ٿو ٫ن ٫خثٌ رن ٫ڄًَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٕ

 ٫زي حٿٜڄي:
أكٔزو ٍٳ٬و ٷخٽ: ڃن ٫َٝ ٿو ِٗء ڃن ىٌح حٿَُٵ ًٷخٽ ٌّنْ ڃن ٯَْ ڃٔؤٿش ًٙ -

 اَٗحٱ ٳڀٌْٓ٪ رو ٳِ ٍُٷو ٳبڅ ٻخڅ ٫نو ٯنْخ ٳڀٌْؿيو اٿَ ڃن ىٌ أكٌؽ اٿْو ڃنو.
ِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ أرٌ حٕٗيذ ٫ن ٫خڃَ حٕكٌٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 ٷخٽ ٷخٽ ٫خثٌ رن ٫ڄًَ: ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ڃن ٫َٝ ٿو ِٗء ڃن ىٌح حٿَُٵ ڃن ٯَْ ڃٔؤٿش ًٙ اَٗحٱ ٳڀٌْٓ٪ رو ٳِ ٍُٷو ٳبڅ -

 ٻخڅ ٫نو ٯنْخ ٳڀٌْؿيو اٿَ ڃن ىٌ أكٌؽ اٿْو ڃنو.
ػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرٌ حٕٗيذ ٫ن ٫خڃَ حٕكٌٽ ٫ن ٫خثٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 رن ٫ڄًَ ٷخٽ أرٌ حٕٗيذ أٍحه ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ڃن آطخه حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٍُٷخ ڃن ٯَْ ڃٔؤٿش ٳڀْٸزڀو ٷخٽ ٫زي حهلل: ٓؤٿض أرِ ڃخ -

 حَٗٗحٱ ٷخٽ: طٸٌٽ ٳِ نٴٔٺ ْٓز٬غ اٿِ ٳٚڅ ْٜٓڀنِ ٳٚڅ.
 ٳ٪ رن ٫ڄًَ حٿڄِنِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.كيّغ ٍح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ڃ٘ڄ٬پ رن اّخّ ٷخٽ:  - 
ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن ٓڀْڂ حٿڄِنِ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٍحٳ٪ رن ٫ڄًَ حٿڄِنِ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 حٿ٬ـٌس ًحٿٜوَس ڃن حٿـنش.-

 هلل ٫نو.كيّغ ٍؿپ ٍِٟ ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي حٕڃٌُ ٫ن ٫خٛڂ ٷخٽ: كيػنخ أرٌ  - 

 حٿ٬خٿْش ٷخٽ: أهزَنِ ڃن ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
ٿټپ ٌٍٓس ك٨يخ ڃن حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ٷخٽ ػڂ ٿٸْظو ر٬ي ٳٸڀض ٿو اڅ حرن ٫ڄَ ٻخڅ ّٸَأ -

ىٌح حٿليّغ ٷخٽ انِ ٫َٕٳو ًأ٫َٱ ڃنٌ ٻڂ كيػنْو  ٳِ حٿَٻ٬ش رخٿٌٍٔ ٳظ٬َٱ ڃن كيػٺ
 كيػنِ ڃنٌ هڄْٔن ٓنش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زْي حهلل كيػنِ نخٳ٪ ٷخٽ: - 
 ٍرڄخ أڃنخ حرن ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ رخٿٌٍٔطْن ًحٿؼٚع.-

 رٸْش كيّغ حٿلټڂ رن ٫ڄًَ حٿٰٴخٍُ ٍِٟ حهلل ٫نو.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن أٌّد ٫ن كيػنخ ٫زي  - 

 ڃلڄي ٷخٽ:
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حٓظ٬ڄپ حٿلټڂ رن ٫ڄًَ حٿٰٴخٍُ ٫ڀَ هَحٓخڅ ٷخٽ ٳظڄنخه ٫ڄَحڅ رن كْٜن كظَ ٷْپ -
ٿو: ّخ أرخ نـْي أٙ ني٫ٌه ٿٺ ٷخٽ ٙ ٳٸخځ ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٳڀٸْو رْن حٿنخّ ٷخٽ: طٌٻَ ٌّځ 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٣خ٫ش ٿڄوڀٌٵ ٳِ ڃ٬ْٜش حهلل ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڄَحڅ: حهلل أٻزَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس كيػنخ كڄْي ٬ّنِ حرن  - 
 ىٚٽ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٷخٽ:

أٍحى ُّخى أڅ ّز٬غ ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٫ڀَ هَحٓخڅ ٳؤرِ ٫ڀْيڂ ٳٸخٽ ٿو أٛلخرو: -
أطَٻض هَحٓخڅ أڅ طټٌڅ ٫ڀْيخ ٷخٽ ٳٸخٽ: انِ ًحهلل ڃخ َّٔنِ أڅ أٛڀِ رلَىخ ًطٜڀٌڅ 
رزَىىخ انِ أهخٱ اًح ٻنض ٳِ نلٌٍ حٿ٬يً أڅ ّؤطْنِ ٻظخد ڃن ُّخى ٳبڅ أنخ ڃ٠ْض 
ىڀټض ًاڅ ٍؿ٬ض َٟرض ٫نٸِ ٷخٽ ٳؤٍحى حٿلټڂ رن ٫ڄًَ حٿٰٴخٍُ ٫ڀْيخ ٷخٽ ٳخنٸخى 

٫ٌ ٿِ حٿلټڂ ٷخٽ ٳخن٤ڀٶ حٿٌَٓٽ ٷخٽ ٳؤٷزپ حٿلټڂ اٿْو ٕڃَه ٷخٽ ٳٸخٽ ٫ڄَحڅ: أٙ أكي ّي
ٷخٽ ٳيهپ ٫ڀْو ٷخٽ ٳٸخٽ ٫ڄَحڅ ٿڀلټڂ: أٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ 

 ٣خ٫ش ٕكي ٳِ ڃ٬ْٜش حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷخٽ: ن٬ڂ ٳٸخٽ ٫ڄَحڅ: هلل حٿلڄي أً حهلل أٻزَ.
 ٬ٴَ كيػنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٫ن أرِ كخؿذكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ - 
٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن رنِ ٯٴخٍ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ نيَ أڅ ّظٌٟؤ حٿَؿپ ڃن ٳ٠پ ٣يٌٍ حٿڄَأس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٬ّنِ حرن ىًَڅ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ڃلڄي ٷخٽ ؿخء  - 

ْٜن ًنلن ٫نيه ٳٸخٽ حٓظ٬ڄپ حٿلټڂ رن ٫ڄًَ حٿٰٴخٍُ ٫ڀَ ٍؿپ اٿَ ٫ڄَحڅ رن ك
هَحٓخڅ ٳظڄنخه ٫ڄَحڅ كظَ ٷخٽ ٿو ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ أٙ ني٫ٌه ٿٺ ٳٸخٽ ٿو ٙ ػڂ ٷخځ ٫ڄَحڅ 
ٳخٷْو رْن حٿنخّ ٳٸخٽ ٫ڄَحڅ انٺ ٷي ًٿْض أڃَح ڃن أڃَ حٿڄٔڀڄْن ٨٫ْڄخ ػڂ أڃَه ًنيخه 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:٨٫ًًو ػڂ ٷخٽ ىپ طٌٻَ ٌّځ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 ٙ ٣خ٫ش ٿڄوڀٌٵ ٳِ ڃ٬ْٜش حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷخٽ حٿلټڂ ن٬ڂ ٷخٽ ٫ڄَحڅ حهلل أٻزَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٷخٽ  - 

ٓڄ٬ض أرخ كخؿذ ّليع ٫ن حٿلټڂ رن ٫ڄًَ حٿٰٴخٍُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ّظٌٟؤ حٿَؿپ ڃن ٳ٠پ ًٌٟء حٿڄَأس.  نيَ أڅ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٬ّنِ حرن ارَحىْڂ ٷخٽ ٓؤٿض ڃلڄيح ٫ن  - 
 كيّغ ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٳٸخٽ: 

نزجض أڅ ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ ٿڀلټڂ حٿٰٴخٍُ ًٻٚىڄخ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
حهلل ٫ڀو ًٓڀڂ: ٙ ٣خ٫ش ٳِ ڃ٬ٜش حهلل حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ ط٬ڀڂ ٌّځ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ ٫ڄَحڅ: حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٌّنْ ًكڄْي ٫ن حٿلٔن  - 

أڅ ُّخىح حٓظ٬ڄپ حٿلټڂ حٿٰٴخٍُ ٫ڀَ ؿْٖ ٳؤطخه ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٳڀٸْْو رْن حٿنخّ 
 ٳٸخٽ:
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يٍُ ٿڂ ؿجظٺ ٳٸخٽ ٿو: ٿڂ ٷخٽ: ىپ طٌٻَ ٷٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڀَؿپ أط-
حٿٌُ ٷخٽ ٿو أڃَْه ٷ٪ ٳِ حٿنخٍ ٳؤىٍٹ ٳخكظزْ ٳؤهزَ رٌٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٳٸخٽ:
ٿٌ ًٷ٪ ٳْيخ ٿيهٚ حٿنخٍ ؿڄ٬خ ٙ ٣خ٫ش ٳِ ڃ٬ْٜش حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: انڄخ -

 َٹ ىٌح حٿليّغ.أٍىص أڅ أًٻ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن كزْذ رن ٫زي حهلل حُٕىُ  - 

 ٷخٽ: كيػنِ أرِ ٫ن حٿلټڂ رن ٫ڄًَ حٿٰٴخٍُ ٷخٽ:
ىهڀض أنخ ًأهِ ٍحٳ٪ رن ٫ڄًَ ٫ڀَ أڃَْ حٿڄئڃنْن ٫ڄَ رن حٿو٤خد ًأنخ ڃو٠ٌد -

ٿو٤خد ىٌح ه٠خد حٗٓٚځ ًٷخٽ رخٿلنخء ًأهِ ڃو٠ٌد رخٿٜٴَس ٳٸخٽ ٿِ ٫ڄَ رن ح
 ٕهِ ٍحٳ٪: ىٌح ه٠خد حّٗڄخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٯَْ ًحكي ڃنيڂ أٌّد ٫ن  - 
 حرن َّْٓن أڅ ُّخىح حٓظ٬ڄپ حٿلټڂ رن ٫ڄًَ حٿٰٴخٍُ ٳٸخٽ ٫ڄَحڅ رن كْٜن:

حڅ: أڃخ ٫ڀڄض أً ڃخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ ًىىص أنِ أٿٸخه ٷزپ أڅ ّوَؽ ٷخٽ ٳڀٸْو ٳٸخٽ ٿو ٫ڄَ-
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ ٣خ٫ش ٕكي ٳِ ڃ٬ْٜش حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷخٽ: رڀَ ٷخٽ: 

 ٳٌحٹ حٿٌُ أٍىص أڅ أٷٌٽ ٿٺ.
 كيّغ أرِ ٫ٸَد ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ حٌٕٓى رن ْٗزخڅ ٫ن أرِ نٌٳپ  - 
 ِ ٫ٸَد ٫ن أرْو أڅ ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٌٜځ ٳٸخٽ:رن أر

ٛڂ ٌّڃخ ڃن ٻپ ٗيَ ٳخٓظِحىه ٳٸخٽ: رؤرِ ًأڃِ اڅ أؿينِ أٷٌٍ ٳِىنِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ -
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ أؿينِ ٷٌّخ انِ أؿينِ ٷٌّخ ٳڄخ ٻخڅ أڅ ِّّيه ٳخٓظِحىه ٳٸخٽ: 

أڃِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أؿينِ ٷٌّخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ ٛڂ ٌّڃْن ڃن ٻپ ٗيَ ٷخٽ: رؤرِ أنض ً
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: انِ أؿينِ ٷٌّخ انِ أؿينِ ٷٌّخ ٳڄخ ٻخڅ أڅ ِّّيه ٳڀڄخ أٿلڂ 

 ٫ڀْو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٛڂ ػٚػش أّخځ ڃن ٻپ ٗيَ.
رن أرِ ٫ٸَد كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٌٕٓى رن ْٗزخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ نٌٳپ  - 

 ّٸٌٽ:
ٓؤٽ أرِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٌٜځ ٳٸخٽ ٛڂ ٌّڃخ ڃن ٻپ ٗيَ ٳٸخٽ: -

ّخ ٌٍٓٽ حهلل رؤرِ ًأڃِ ُىنِ ٷخٽ: ّٸٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ُىنِ ُىنِ 
ٛڂ ٌّڃْن ڃن ٻپ ٗيَ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل رؤرِ ًأڃِ ُىنِ ٳبنِ أؿينِ ٷٌّخ ٷخٽ: ّٸٌٽ 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: انِ أؿينِ ٷٌّخ انِ أؿينِ ٷٌّخ انِ أؿينِ ٷٌّخ ٷخٽ: ٌٍٓٽ 
 ٳؤٿلڂ أُ أڃٔٺ كظَ ٧ننض أنو ٿن ِّّينِ ٷخٽ: ػڂ ٷخٽ: ٛڂ ػٚػش أّخځ ڃن ٻپ ٗيَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن ٫زي حٿٌحٍع كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حرن  - 
 ٚٽ ٷخٽ:حٿڄَْٰس ٫ن كڄْي ٬ّنِ حرن ى

ٻخڅ ٍؿپ ڃن حٿ٤ٴخًس ٣َّٸو ٫ڀْنخ ٳؤطَ ٫ڀَ حٿلِ ٳليػيڂ ٷخٽ: ٷيڃض حٿڄيّنش ٳِ ٫َْ -
ٿنخ ٳز٬نخ رْخ٫ظنخ ػڂ ٷڀض: ٕن٤ڀٸن اٿَ ىٌح حٿَؿپ ٳٔطْن ڃن ر٬يُ روزَه ٷخٽ ٳخنظيْض اٿَ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبًح ىٌ َّّنِ رْظخ ٷخٽ اڅ حڃَأس ٻخنض ٳْو ٳوَؿض ٳِ 
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ڃن حٿڄٔڀڄْن ًطَٻض ػنظِ ٫َ٘س ٫نِح ٿيخ ًْْٜٛظيخ ٻخنض طنٔؾ ريخ ٷخٽ ٳٴٸيص َّٓش 
٫نِح ڃن ٯنڄيخ ًْْٜٛظيخ ٳٸخٿض ّخ ٍد انٺ ٷي ٟڄنض ٿڄن هَؽ ٳِ ٓزْڀٺ أڅ طلٴ٦ 
٫ڀْو ًانِ ٷي ٳٸيص ٫نِح ڃن ٯنڄِ ًْْٜٛظِ ًانِ أن٘يٹ ٫نُِ ًْْٜٛظِ ٷخٽ 

يطيخ ٿَريخ طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷخٽ ٌٍٓٽ ٳـ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٻَ ٗيس ڃنخٗ
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٳؤٛزلض ٫نِىخ ًڃؼڀيخ ًْْٜٛظيخ ًڃؼڀيخ ًىخطْٺ ٳخثظيخ 

 ٳخٓؤٿيخ اڅ ٗجض ٷخٽ ٷڀض رپ أٛيٷٺ.
 رٸْش كيّغ كن٨ڀش رن ؿٌّڂ ٍِٟ حهلل ٫نو.

ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ًّخٽ رن ٫ظزش ر - 
 كن٨ڀش ٷخٽ: ٓڄ٬ض كن٨ڀش رن ؿٌّڂ ؿيُ أڅ ؿيه كنْٴش ٷخٽ ٿـٌّڂ:

حؿڄ٪ ٿِ رنِ ٳبنِ أٍّي أڅ أًِٛ ٳـڄ٬يڂ ٳٸخٽ اڅ أًٽ ڃخ أًِٛ أڅ ٿْظْڄِ ىٌح حٿٌُ -
ٳِ كـَُ ڃخثش ڃن حٗرپ حٿظِ ٻنخ نٔڄْيخ ٳِ حٿـخىڀْش حٿڄ٤ْزش ٳٸخٽ ؿٌّڂ: ّخ أرض انِ 

خ ٳبًح ڃخص ٍؿ٬نخ ٳْو ٷخٽ: ٳزْنِ ًرْنټڂ ٌٍٓٽ ٓڄ٬ض رنْٺ ّٸٌٿٌڅ انڄخ نٸَ ريٌح ٫ني أرْن
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ؿٌّڂ: ٍْٟنخ ٳخٍطٴ٪ ؿٌّڂ ًكنْٴش ًكن٨ڀش ڃ٬يڂ ٯٚځ ًىٌ 
ٍىّٲ ٿـٌّڂ ٳڄخ أطٌح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڀڄٌح ٫ڀْو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٳوٌ ؿٌّڂ ٳٸخٽ: انِ هْ٘ض أڅ ًٓڀڂ: ًڃخ ٍٳ٬ٺ ّخ أرخ ؿٌّڂ ٷخٽ: ىٌح ًَٟد رْيه ٫ڀَ 
ّٴـؤنِ حٿټزَ أً حٿڄٌص ٳؤٍىص أڅ أًِٛ ًانِ ٷڀض اڅ أًٽ ڃخ أًِٛ أڅ ٿْظْڄِ ىٌح 
حٿٌُ ٳِ كـَُ ڃخثش ڃن حٗرپ ٻنخ نٔڄْيخ ٳِ حٿـخىڀْش حٿڄ٤ْزش ٳ٠ٰذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

ٙ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٍأّنخ حٿ٠ٰذ ٳِ ًؿيو ًٻخڅ ٷخ٫يح ٳـؼخ ٫ڀَ ٍٻزظْو ًٷخٽ: ٙ ٙ 
حٿٜيٷش هڄْ ًاٙ ٳ٬َ٘ ًاٙ ٳوڄْ ٫َ٘س ًاٙ ٳ٬ًَ٘څ ًاٙ ٳوڄْ ٫ًًَ٘څ ًاٙ 
ٳؼٚػٌڅ ًاٙ ٳوڄْ ًػٚػٌڅ ٳبڅ ٻؼَص ٳؤٍر٬ٌڅ ٷخٽ: ٳٌى٫ٌه ًڃ٪ حٿْظْڂ ٫ٜخ ًىٌ 
٠َّد ؿڄٚ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٨٫ڄض ىٌه ىَحًس ّظْڂ ٷخٽ كن٨ڀش: ٳينخ 

ٳٸخٽ: اڅ ٿِ رنْن ًًُ ٿلَ ًىًڅ ًٿٺ ًاڅ ًح رِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
أَٰٛىڂ ٳخى٩ حهلل ٿو ٳڄٔق ٍأٓو ًٷخٽ: رخٍٹ حهلل ٳْٺ أً رٌٍٹ ٳْو ٷخٽ ًّخٽ: ٳڀٸي ٍأّض 
كن٨ڀش ّئطَ رخٗنٔخڅ حٿٌٍحځ ًؿيو أً حٿزيْڄش حٿٌحٍڃش حٿ٩َ٠ ٳْظٴپ ٫ڀَ ّيّو ًّٸٌٽ: 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٔڂ حهلل ٠ًّ٪ ّيه ٫ڀَ ٍأٓو ًّٸٌٽ: ٫ڀَ ڃٌٟ٪ ٻٲ ٌٍٓٽ حهلل
 ٳْڄٔلو ٫ڀْو ًٷخٽ ًّخٽ ٳٌْىذ حٿٌٍځ.

 كيّغ أرِ ٯخىّش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ٍر٬ْش رن ٻڀؼٌځ كيػنِ أرِ  - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٯخىّش ّٸٌٽ:
 ي ٳٸڀض ٿو:رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أرٌ ٬ْٓ

رْڄْنٺ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٙ ؿڄ٬ْخ ٳِ حٿليّغ ًه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ -
حٿ٬ٸزش ٳٸخٽ: ّخ أّيخ حٿنخّ اڅ ىڃخءٻڂ ًأڃٌحٿټڂ ٫ڀْټڂ كَحځ اٿَ ٌّځ طڀٸٌڅ ٍرټڂ ٫ِ ًؿپ 
ٻلَڃش ٌّڃټڂ ىٌح ٳِ ٗيَٻڂ ىٌح ٳِ رڀيٻڂ ىٌح أٙ ىپ رڀٰض ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷخٽ: حٿڀيڂ حٗيي ػڂ 

 خٽ: أٙ ٙ طَؿ٬ٌح ر٬يُ ٻٴخٍح ٠َّد ر٠٬ټڂ ٍٷخد ر٬ٞ.ٷ
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 كيّغ ڃَػي رن ٧زْخڅ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًكْٔن ٷخٙ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ًكيع  - 

 ڃَػي رن ٧زْخڅ ٷخٽ:
كظَ ٷَأه  ؿخءنخ ٻظخد ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄخ ًؿينخ ٿو ٻخطزخ ّٸَإه ٫ڀْنخ-

ٍؿپ ڃن رنِ ٟز٬ْش: ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ رټَ رن ًحثپ أٓڀڄٌح 
 طٔڀڄٌح.

 كيّغ ٍؿپ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ؿََّ ٫ن  - 

 أرِ ن٠َس ٷخٽ:
ٳيهپ ٫ڀْو أٛلخرو ٬ٌّىًنو ڃَٝ ٍؿپ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ٳزټَ ٳٸْپ ٿو: ڃخ ّزټْٺ ّخ ٫زي حهلل أٿڂ ّٸپ ٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هٌ ڃن 
ٗخٍرٺ ػڂ أٷٍَه كظَ طڀٸخنِ ٷخٽ: رڀَ ًٿټنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ش ّٸٌٽ: اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷزٞ ٷز٠ش رْڄْنو ٳٸخٽ ىٌه ٿيٌه ًٙ أرخٿِ ًٷزٞ ٷز٠
 أهٍَ ٬ّنِ رْيه حٕهٍَ ٳٸخٽ: ىٌه ٿيٌه ًٙ أرخٿِ ٳٚ أىٍُ ٳِ أُ حٿٸز٠ظْن أنخ.

 كيّغ ٫ًَس حٿٴٸْڄِ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٫خٛڂ رن ىٚٽ كيػنخ ٯخَٟس  - 

 رن ٫ًَس حٿٴٸْڄِ كيػنِ أرِ ٫ًَس ٷخٽ:
ًٓڀڂ ٳوَؽ ٍؿپ ّٸ٤َ ٍأٓو ڃن ًٌٟء أً ٯٔپ  ٻنخ ننظ٨َ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

ٳٜڀَ  ٳڀڄخ ٷ٠َ حٿٜٚس ؿ٬پ حٿنخّ ّٔؤٿٌنو ّخ ٌٍٓٽ حهلل أ٫ڀْنخ كَؽ ٳِ ٻٌح ٳٸخٽ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٙ أّيخ حٿنخّ اڅ ىّن حهلل ٫ِ ًؿپ ٳِ َّٔ ػٚػخ ّٸٌٿيخ 

 ٌح ڃخ طٸٌٽ ٳِ ٻٌح.ًٷخٽ ِّّي ڃَس ؿ٬پ حٿنخّ ّٸٌٿٌڅ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ نٸٌٽ ٳِ ٻ
 كيّغ أىزخڅ رن ْٛٴِ ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫زْي حٿيّڀِ ٫ن ٫ئّش حرنش  - 
ًىزخڅ رن ْٛٴِ أنيخ ٻخنض ڃ٪ أرْيخ ٳِ ڃنِٿو ٳڄَٝ ٳؤٳخٵ ڃن ڃَٟو ًٿٺ ٳٸخځ ٫ڀِ 

خد كـَطو ٳٔڀڂ ًٍى ٫ڀْو حٿْ٘ن رن أرِ ٣خٿذ رخٿزَٜس ٳؤطخه ٳِ ڃنِٿو كظَ ٷخځ ٫ڀَ ر
 حٿٔٚځ ٳٸخٽ ٿو ٫ڀِ:

ٻْٲ أنض ّخ أرخ ڃٔڀڂ ٷخٽ: روَْ ٳٸخٽ ٫ڀِ: أٙ طوَؽ ڃ٬ِ اٿَ ىئٙء حٿٸٌځ ٳظ٬ْننِ ٷخٽ: -
رڀَ اڅ ٍْٟض رڄخ أ٤٫ْٺ ٷخٽ ٫ڀِ: ًڃخ ىٌ ٳٸخٽ حٿْ٘ن: ّخ ؿخٍّش ىخص ْٓٴِ ٳؤهَؿض 

أٓو اٿَ ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ٫نو اٿْو ٯڄيح ٳ٬ٌٟظو ٳِ كـَه ٳخٓظپ ڃنو ٣خثٴش ػڂ ٍٳ٪ ٍ
َِ اًح ٻخنض ٳظنش رْن حٿڄٔڀڄْن أڅ حطوٌ ْٓٴخ  ٳٸخٽ: اڅ هڀْڀِ ٫ڀْو حٿٔٚځ ًحرن ٫ڄٺ ٫يي اٿ
ڃن ه٘ذ ٳيٌح ْٓٴِ ٳبڅ ٗجض هَؿض رو ڃ٬ٺ ٳٸخٽ ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو: ٙ كخؿش 

 ٿنخ ٳْٺ ًٙ ٳِ ْٓٴٺ ٳَؿ٪ ڃن رخد حٿلـَس ًٿڂ ّيهپ.
ِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرِ ٫ڄًَ حٿٸٔڄڀِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 حرنش أىزخڅ أڅ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ أطَ أىزخڅ ٳٸخٽ:
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ڃخ ّڄن٬ٺ ڃن حطزخ٫ِ ٳٸخٽ: أًٛخنِ هڀْڀِ ًحرن ٫ڄٺ ٬ّنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٓظټٌڅ ٳظن ًٳَٷش ٳبًح ٻخڅ ًٿٺ ٳخٻَٔ ْٓٴٺ ًحطوٌ ْٓٴخ ڃن ه٘ذ ٳٸي 

ٷ٬ض حٿٴظنش ًحٿٴَٷش ًٻَٔص ْٓٴِ ًحطوٌص ْٓٴخ ڃن ه٘ذ ًأڃَ أىڀو كْن ػٸپ أڅ ً
 ّټٴنٌه ًٙ ّڀزٌٔه ٷڄْٜخ ٷخٽ ٳؤٿزٔنخه ٷڄْٜخ ٳؤٛزلنخ ًحٿٸڄْٚ ٫ڀَ حٿڄ٘ـذ.

 كيّغ ٫ڄًَ رن طٰڀذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
خ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ؿََّ رن كخُځ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿلٔن كيػن - 

 ٫ڄًَ رن طٰڀذ.
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطخه ِٗء ٳؤ٤٫خه نخٓخ ًطَٹ نخٓخ ًٷخٽ ؿََّ أ٤٫َ -

ٍؿخٙ ًطَٹ ٍؿخٙ ٷخٽ ٳزڀٰو ٫ن حٿٌّن طَٹ أنيڂ ٫ظزٌح ًٷخٿٌح ٷخٽ: ٳ٬ٜي حٿڄنزَ ٳلڄي 
حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ: انِ أ٤٫ِ نخٓخ ًأى٩ نخٓخ ًأ٤٫ِ ٍؿخٙ ًأى٩ ٍؿخٙ ٷخٽ ٫ٴخڅ 

خٽ: ًُ ًًُ ًحٿٌُ أى٩ أكذ اٿِ ڃن حٿٌُ أ٤٫ِ أ٤٫ِ أنخٓخ ٿڄخ ٳِ ٷڀٌريڂ ڃن ٷ
حٿـ٩ِ ًحٿيڀ٪ ًأٻپ ٷٌڃخ اٿَ ڃخ ؿ٬پ حهلل ٳِ ٷڀٌريڂ ڃن حٿٰنَ ًحٿوَْ ڃنيڂ ٫ڄًَ رن 
طٰڀذ ٷخٽ: ًٻنض ؿخٿٔخ طڀٸخء ًؿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ڃخ أكذ اڅ ٿِ 

 ًٓڀڂ كڄَ حٿن٬ڂ. رټڀڄش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿلٔن ٷخٽ  - 

 كيػنخ ٫ڄًَ رن طٰڀذ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
انِ أ٤٫ِ أٷٌحڃخ ًأٍى آهَّن ًحٿٌّن أى٩ أكذ اٿِ ڃن حٿٌّن أ٤٫ِ أ٤٫ِ أٷٌحڃخ ٿڄخ -

ڃخ اٿَ ڃخ ؿ٬پ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳِ ٷڀٌريڂ ڃن حٿٰنَ أهخٱ ڃن ىڀ٬يڂ ًؿ٫ِيڂ ًأٻپ أٷٌح
ًحٿوَْ ڃنيڂ ٫ڄًَ رن طٰڀذ ٷخٽ ٷخٽ ٫ڄًَ: ٳٌحهلل ڃخ أكذ اڅ ٿِ رټڀڄش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كڄَ حٿن٬ڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿلٔن ّٸٌٽ:  - 

 ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:كيػنخ ٫ڄًَ رن طٰڀذ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓ
طٸخطڀٌڅ رْن ّيُ حٿٔخ٫ش ٷٌڃخ ّنظ٬ڀٌڅ حٿ٬َ٘ ًٿظٸخطڀن ٷٌڃخ ٻؤڅ ًؿٌىيڂ حٿڄـخڅ -

 حٿڄ٤َٷش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ ؿََّ رن كخُځ كيػنخ حٿلٔن  - 

 كيػنخ ٫ڄًَ رن طٰڀذ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 ن أَٗح١ حٿٔخ٫ش أڅ طٸخطڀٌح ٷٌڃخ ٫َحٝ حٿٌؿٌه ٻؤڅ ًؿٌىيڂ حٿڄـخڅ حٿڄ٤َٷش.ڃ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ ؿََّ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

 طٰڀذ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 اڅ ڃن أَٗح١ حٿٔخ٫ش أڅ طٸخطڀٌح أٷٌحڃخ ّنظ٬ڀٌڅ حٿ٬َ٘.-
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ؿََّ رن كخُځ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿلٔن كيػنخ كيػنخ ٫ز - 

 ٫ڄًَ رن طٰڀذ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
اڅ ڃن أَٗح١ حٿٔخ٫ش أڅ طٸخطڀٌح ٷٌڃخ ن٬خٿيڂ حٿ٬َ٘ أً ّنظ٬ڀٌڅ حٿ٬َ٘ ًاڅ ڃن أَٗح١ -

 حٿڄ٤َٷش. حٿٔخ٫ش أڅ طٸخطڀٌح ٷٌڃخ ٫َحٝ حٿٌؿٌه ٻؤڅ ًؿٌىيڂ حٿڄـخڅ
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 كيّغ ؿَڃٌُ حٿيـْڄِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زْي حهلل رن ىًٌس حٿٸ٬َِّ أنو ٷخٽ: - 
كيػنِ ٍؿپ ٓڄ٪ ؿَڃٌُح حٿيـْڄِ ٷخٽ ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أًٛنِ ٷخٽ: أًْٛٺ أڅ ٙ -

 طټٌڅ ٿ٬خنخ.
 و.كيّغ كخرْ حٿظڄْڄِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫ن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٫ڀِ ٬ّنِ حرن ڃزخٍٹ ٫ن ّلَْ  - 
 كيػنِ كْش حٿظڄْڄِ أڅ أرخه أهزَه أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 ٙ ِٗء ٳِ حٿيخځ ًحٿ٬ْن كٶ ًأٛيٵ حٿ٤َْ حٿٴؤٽ.-
ّلَْ كيػنِ كْش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كَد كيػنخ  - 

 كخرْ حٿظڄْڄِ أڅ أرخه أهزَه أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 ٙ ِٗء ٳِ حٿيخځ ًحٿ٬ْن كٶ ًأٛيٵ حٿٴؤٽ حٿ٤َْس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ًكْٔن رن ڃلڄي  - 

٫ن أرْو ٫ن أرِ ىََّس أڅ ٷخٙ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن كْش كيػو 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٙ ِٗء ٳِ حٿيخځ ًحٿ٬ْن كٶ ًأٛيٵ حٿ٤َْ حٿٴؤٽ.-
 كيّغ ٍؿپ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًكڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن رٚٽ  - 
 رن رٸ٤َ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظ٬ڄپ ٫ڀَ ٓـٔظخڅ ٳڀٸْو ٍؿپ ڃن أڅ ٍؿٚ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل-
أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: طٌٻَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْغ 
حٓظ٬ڄپ ٍؿٚ ٫ڀَ ؿْٖ ٫ًنيه نخٍ ٷي أؿـض ٳٸخٽ ٿَؿپ ڃن أٛلخرو: ٷڂ ٳؤنِىخ ٳٸخځ 

ٚ حٿنخٍ انو ٙ ٣خ٫ش ٳنِحىخ ٳزڀٮ ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٿٌ ًٷ٪ ٳيخ ٿيه
ٳِ ڃ٬ْٜش حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًانڄخ أٍىص أڅ أًٻَٹ ىٌح ًٷخٽ كڄخى أ٠ّخ ٷڂ ٳخنِىخ ٳؤرَ 

 ٳ٬ِځ ٫ڀْو ًٷي ٷخٽ كڄخى أ٠ّخ: ٙ ٣خ٫ش ٳِ ڃ٬ْٜش حهلل ط٬خٿَ ٷخٽ: ن٬ڂ.
 كيّغ ٍؿپ ڃن حٿلِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

نخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٷخٽ: كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ أنزؤ - 
 حٿلٔن رليّغ أرِ ٫ؼڄخڅ حٿنييُ ٫ن ٫ڄَ ٳِ حٿيّزخؽ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿلٔن:

أهزَنِ ٍؿپ ڃن حٿلِ أنو ىهپ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀْو ؿزش ٿزنظيخ -
 ىّزخؽ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٿزنش ڃن نخٍ.

 ط٬خٿَ ٫نو.كيّغ ڃـخٗ٪ رن ڃ٬ٌٔى ٍِٟ حهلل 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ِّّي رن ٍُّ٪ كيػنخ هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ  - 

 ٫ؼڄخڅ ٫ن ڃـخٗ٪ رن ڃ٬ٌٔى ٷخٽ: ٷڀض
ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح ڃـخٿي رن ڃ٬ٌٔى ّزخ٬ّٺ ٫ڀَ حٿيـَس ٳٸخٽ: ٙ ىـَس ر٬ي ٳظق ڃټش -

 ًٿټن أرخ٬ّو ٫ڀَ حٗٓٚځ.
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 ط٬خٿَ ٫نو.كيّغ ٫ڄًَ رن ٓڀڄش ٍِٟ حهلل 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش كيػنِ أٌّد ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن  - 

 ٓڀڄش ٷخٽ:
ٿڄخ ٻخڅ ٌّځ حٿٴظق ؿ٬پ حٿنخّ ّڄًَڅ ٫ڀْنخ ٷي ؿخإًح ڃن ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ڀڂ ًٓڀڂ ٳټنض أٷَأ ًأنخ ٯٚځ ٳـخء أرِ ربٓٚځ ٷٌڃو اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ
ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ّئڃټڂ أٻؼَٻڂ ٷَآنخ ٳن٨ًَح ٳټنض أٻؼَىڂ ٷَآنخ 
ٷخٽ: ٳٸخٿض حڃَأس ٯ٤ٌح أٓض ٷخٍثټڂ ٷخٽ ٳخٗظًَح ٿو رَىس ٷخٽ: ٳڄخ ٳَكض أٗي ڃن ٳَكِ 

 رٌٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ًحٛپ حٿليحى كيػنخ ڃ٬َٔ أرٌ حٿلَع  - 

 خٽ: ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن ٓڀڄش حٿـَڃِ ّليعحٿـَڃِ ٷ
أڅ أرخه ًنٴَح ڃن ٷٌڃو ًٳيًح اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٧يَ أڃَه ًط٬ڀڂ -

حٿنخّ ٳٸ٠ٌح كٌحثـيڂ ػڂ ٓؤٿٌه ڃن ّٜڀِ ٿنخ أً ّٜڀِ رنخ ٳٸخٽ: ّٜڀِ ٿټڂ أً رټڂ 
ٳڀڂ ّـيًح أكيح أٻؼَٻڂ ؿڄ٬خ ٿڀٸَآڅ أً أهٌح ٿڀٸَآڅ ٳٸيڃٌح ٫ڀَ ٷٌڃيڂ ٳٔؤٿٌح ٳِ حٿلِ 

ؿڄ٪ أٻؼَ ڃڄخ ؿڄ٬ض ٳٸيڃٌنِ رْن أّيّيڂ ٳٜڀْض ريڂ ًأنخ ٯٚځ ٫ڀِ ٗڄڀش ٿِ ٷخٽ: ٳڄخ 
 ٗييص ڃـڄ٬خ ڃن ؿَځ اٙ ٻنض اڃخڃيڂ اٿَ ٌّڃِ ىٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ كيػنخ هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن  - 
 ٫ڄًَ رن ٓڀڄش ٷخٽ:

زخڅ ڃن ٷزپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنٔظٸَثيڂ ٳْليػٌنخ أڅ ٻخنٌح ّؤطٌنخ حٿَٻ-
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٿْئڃټڂ أٻؼَٻڂ ٷَآنخ.

 كيّغ ٍؿپ ڃن رنِ ٓڀ٢ْ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ حٿڄزخٍٹ رن ٳ٠خٿش كيػنخ حٿلٔن أهزَنِ  - 

 خٽ:ْٗن ڃن رنِ ٓڀ٢ْ ٷ
أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕٻڀڄو ٳِ ٓزِ أْٛذ ٿنخ ٳِ حٿـخىڀْش ٳبًح ىٌ ّليع -

حٿٸٌځ ًكڀٸش ٷي أ٣خٳض رو ٳبًح ىٌ ٷخ٫ي ٫ڀْو اُحٍ ٷ٤َ ٿو ٯڀ٦ْ أًٽ ِٗء ٓڄ٬ظو ڃنو 
ّٸٌٽ ًىٌ ّٸٌٽ رْيه ىټٌح ًأٗخٍ حٿڄزخٍٹ رؤٛز٬و حٿٔزخرش: حٿڄٔڀڂ أهٌ حٿڄٔڀڂ ٙ ٨ّڀڄو 

 ٍ ىينخ حٿظٸٌٍ ىينخ أُ ٳِ حٿٸڀذ.ًٙ ّوٌٿو حٿظٸٌ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن حٿلٔن كيػنِ  - 

 ٍؿپ ڃن رنِ ٓڀ٢ْ ٷخٽ:
أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٳِ أُٳڀش ڃن حٿنخّ ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ: حٿڄٔڀڂ أهٌ -

ڄخى ًٷخٽ رْيه اٿَ ٛيٍه: ًڃخ طٌحى ٍؿٚڅ حٿڄٔڀڂ ٙ ٨ّڀڄو ًٙ ّوٌٿو حٿظٸٌٍ ىينخ ٷخٽ ك
ٳِ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳظٴَٵ رْنيڄخ اٙ رليع ّليػو أكيىڄخ ًحٿڄليع َٗ ًحٿڄليع َٗ 

 ًحٿڄليع َٗ.
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 كيّغ ٍىّٲ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن أرِ طڄْڄش  - 

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٻخڅ ٫ڀَ كڄخٍ ٳ٬ؼَ ٳٸخٽ حٿٌُ هڀٴو: ط٬ْ ٫ن ٍىّٲ حٿنزِ ٛڀَ ح
 حٿ٤ْ٘خڅ ٳٸخٽ:

ٙ طٸپ ط٬ْ حٿ٤ْ٘خڅ ٳبنٺ اًح ٷڀض ط٬ْ حٿ٤ْ٘خڅ ط٬خ٧ڂ ًٷخٽ: ر٬ِطِ ٫َٛظٺ ًاًح -
 ٷڀض رٔڂ حهلل طٜخٯَ كظَ َّْٜ ڃؼپ ًرخد.
 كيّغ ٍؿپ ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

لڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ - 
 ٷٚرش ٫ڄن ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ:

}ٳٌْڃجٌ ٙ ٬ٌّد ٫ٌحرو أكي ًٙ ٌّػٶ ًػخٷو أكي{ ٬ّنِ ّٴ٬پ رو ٷخٽ هخٿي: ًٓؤٿض ٫زي 
 حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٷخٽ: ٳٌْڃجٌ ٙ ٬ٌّد أُ ّٴ٬پ رو.

 و ًٓڀڂ.كيّغ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ حٍُٕٵ رن ٷْْ ٫ن  - 

 ّلَْ رن ٬ّڄَ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
أًٽ ڃخ ّلخٓذ رو حٿ٬زي ٌّځ حٿٸْخڃش ٛٚطو ٳبڅ أطڄيخ ٻظزض ٿو طخڃش ًاڅ ٿڂ ّټن أطڄيخ -

ط٩ٌ٤ ٳؤٻڄڀٌح ڃخ ْٟ٪ ڃن ٳ٠َّظو ػڂ حٿِٻخس ػڂ طئهٌ ٷخٽ: حن٨ًَح طـيًڅ ٿ٬زيُ ڃن 
 ح٫ٕڄخٽ ٫ڀَ كٔذ ًٿٺ.

 كيّغ ٷَس رن ى٫ڄٌٙ حٿنڄَُْ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ؿََّ رن كخُځ ٷخٽ: ؿڀْ اٿْنخ ْٗن ٳِ  - 

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃټخڅ أٌّد ٳٔڄ٪ حٿٸٌځ ّظليػٌڅ ٳٸخٽ كيػنِ ڃٌُٙ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ
 ٳٸڀض:

ڃخ حٓڄو ٷخٽ: ٷَس رن ى٫ڄٌٙ حٿنڄَُْ ٷخٽ: ٷيڃض حٿڄيّنش ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
٫ڀْو ًٓڀڂ ًكٌٿو حٿنخّ ٳـ٬ڀض أٍّي أىنٌ ڃنو ٳڀڂ أٓظ٤٪ ٳنخىّظو: ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٓظٰٴَ 

٠لخٹ رن ٿڀٰٚځ حٿنڄَُْ ٳٸخٽ: ٯٴَ حهلل ٿٺ ٷخٽ: ًر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ
ٷْْ ٓخ٫ْخ ٳڀڄخ ٍؿ٪ ٍؿ٪ ربرپ ؿڀش ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أطْض ىٚٽ 
رن ٫خڃَ  ٫ًخڃَ رن ٍر٬ْش ٳؤهٌص ؿڀش أڃٌحٿيڂ ٷخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٓڄ٬ظٺ طٌٻَ 
حٿًِٰ ٳؤكززض أڅ آطْٺ ربرپ طَٻزيخ ًطلڄپ ٫ڀْيخ ٳٸخٽ: ًحهلل ٿڀٌُ طَٻض أكذ اٿِ ڃن 

خ ًهٌ ڃن كٌحِٗ أڃٌحٿيڂ ٛيٷخطيڂ ٷخٽ: ٳٔڄ٬ض حٿڄٔڀڄْن ّٔڄٌڅ طڀٺ حٿٌُ أهٌص أٍىىى
 حٗرپ حٿڄٔخڅ حٿڄـخىيحص.

 كيّغ ٣ٴْپ رن ٓوزَس ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ  - 

ٕڃيخ أنو ٍأٍ ٳْڄخ ٍَّ رن ٫ڄَْ ٫ن ٍر٬ِ رن ؿَحٕ ٫ن ٣ٴْپ رن ٓوزَس أهِ ٫خث٘ش 
 حٿنخثڂ ٻؤنو ڃَ رَى٢ ڃن حٿْيٌى ٳٸخٽ:

ڃن أنظڂ ٷخٿٌح نلن حٿْيٌى ٷخٽ انټڂ أنظڂ حٿٸٌځ ٿٌٙ انټڂ ط٫ِڄٌڅ أڅ ٫َِّح حرن حهلل ٳٸخٿض -
حٿْيٌى ًأنظڂ حٿٸٌځ ٿٌٙ أنټڂ طٸٌٿٌڅ ڃخ ٗخء حهلل ًٗخء ڃلڄي ػڂ ڃَ رَى٢ ڃن حٿنٜخٍٍ 
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ٍ ٳٸخٽ: انټڂ أنظڂ حٿٸٌځ ٿٌٙ أنټڂ طٸٌٿٌڅ حٿڄْٔق حرن حهلل ٳٸخٽ: ڃن أنظڂ ٷخٿٌح نلن حٿنٜخٍ
ٷخٿٌح ًانټڂ أنظڂ حٿٸٌځ ٿٌٙ أنټڂ طٸٌٿٌڅ ڃخ ٗخء حهلل ًڃخ ٗخء ڃلڄي ٳڀڄخ أٛزق أهزَ ريخ ڃن 
أهزَ ريخ ڃن أهزَ ػڂ أطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَه ٳٸخٽ: ىپ أهزَص ريخ أكيح 

ڂ ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ: اڅ ٣ٴْٚ ٍأٍ ٍإّخ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٷخٽ: ن٬ڂ ٳڀڄخ ٛڀٌح ه٤زي
ٳؤهزَ ريخ ڃن أهزَ ڃنټڂ ًانټڂ ٻنظڂ طٸٌٿٌڅ ٻڀڄش ٻخڅ ّڄن٬نِ حٿلْخء ڃنټڂ أڅ أنيخٻڂ ٫نيخ 

 ٷخٽ: ٙ طٸٌٿٌح ڃخ ٗخء حهلل ًڃخ ٗخء ڃلڄي.
 .كيّغ ٫ڂ أرِ كَس حٿَٷخِٗ ٫ن ٫ڄو ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ

ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ - 
 كَس حٿَٷخِٗ ٫ن ٫ڄو ٷخٽ:

ٻنض آهٌ رِڃخځ نخٷش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أ٢ًٓ أّخځ حٿظَّ٘ٶ أًًى ٫نو -
حٿنخّ ٳٸخٽ: ّخ أّيخ حٿنخّ أطيًٍڅ ٳِ أُ ٗيَ أنظڂ ًٳِ أُ ٌّځ أنظڂ ًٳِ أُ رڀي أنظڂ 

َحځ ًرڀي كَحځ ٷخٽ: ٳبڅ ىڃخءٻڂ ًأڃٌحٿټڂ ًأ٫َحٟټڂ ٫ڀْټڂ ٷخٿٌح: ٳِ ٌّځ كَحځ ًٗيَ ك
كَحځ ٻلَڃش ٌّڃټڂ ىٌح ٳِ ٗيَٻڂ ىٌح ٳِ رڀيٻڂ ىٌح اٿَ ٌّځ طڀٸٌنو ػڂ ٷخٽ: حٓڄ٬ٌح ڃنِ 
ط٬ٌْ٘ح أٙ ٙ ط٨ڀڄٌح أٙ ٙ ط٨ڀڄٌح أٙ ٙ ط٨ڀڄٌح انو ٙ ّلپ ڃخٽ حڃَة اٙ ر٤ْذ نٴْ 

ٿـخىڀْش طلض ٷيڃِ ىٌه اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ًاڅ ڃنو أٙ ًاڅ ٻپ ىځ ًڃخٽ ًڃؤػَس ٻخنض ٳِ ح
أًٽ ىځ ٌّٟ٪ ىځ ٍر٬ْش رن حٿلَع رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ ٻخڅ ڃٔظ٬َٟخ ٳِ رنِ ٿْغ ٳٸظڀو 
ىٌّپ أٙ ًاڅ ٻپ ٍرخ ٻخڅ ٳِ حٿـخىڀْش ڃ٩ٌٌٟ ًاڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷ٠َ أڅ أًٽ ٍرخ 

ٙ ًاڅ ٌّٟ٪ ٍرخ حٿ٬زخّ رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ ٿټڂ ٍإًّ أڃٌحٿټڂ ٙ ط٨ڀڄٌڅ ًٙ ط٨ڀڄٌڅ أ
حٿِڃخڅ ٷي حٓظيحٍ ٻيْجظو ٌّځ هڀٶ حهلل حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ ػڂ ٷَأ: }اڅ ٫يس حٿ٘يٌٍ ٫ني 
حهلل حػنخ ٫َ٘ ٗيَح ٳِ ٻظخد حهلل ٌّځ هڀٶ حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ ڃنيخ أٍر٬ش كَځ ًٿٺ حٿيّن 
حٿٸْڂ ٳٚ ط٨ڀڄٌح ٳْين أنٴٔټڂ{ أٙ ٙ طَؿ٬ٌح ر٬يُ ٻٴخٍح ٠َّد ر٠٬ټڂ ٍٷخد ر٬ٞ أٙ 

ٷي أّْ أڅ ٬ّزيه حٿڄٜڀٌڅ ًٿټنو ٳِ حٿظلَّٖ رْنټڂ ٳخطٸٌح حهلل ٫ِ ًؿپ ٳِ اڅ حٿ٤ْ٘خڅ 
حٿنٔخء ٳبنين ٫نيٻڂ ٫ٌحڅ ٙ ّڄڀټن ٕنٴٔين ْٗجخ ًاڅ ٿين ٫ڀْټڂ ًٿټڂ ٫ڀْين كٸخ أڅ ٙ 
٣ٌّجن ٳَٗټڂ أكيح ٯَْٻڂ ًٙ ّؤًڅ ٳِ رٌْطټڂ ٕكي طټَىٌنو ٳبڅ هٴظڂ نٌُ٘ىن 

َٟرخ ٯَْ ڃزَف ٷخٽ كڄْي ٷڀض ٿڀلٔن  ٳ٨٬ٌىن ًحىـًَىن ٳِ حٿڄ٠خؿ٪ ًحَٟرٌىن
ڃخ حٿڄزَف ٷخٽ: حٿڄئػَ ًٿين ٍُٷين ًٻٌٔطين رخٿڄ٬ًَٱ ًانڄخ أهٌطڄٌىن رؤڃخنش حهلل 
ًحٓظلڀڀظڂ ٳًَؿين رټڀڄش حهلل ٫ِ ًؿپ ًڃن ٻخنض ٫نيه أڃخنش ٳڀْئىىخ اٿَ ڃن حثظڄنو 

زڀٮ حٿ٘خىي ٫ڀْيخ ًر٢ٔ ّيّو ٳٸخٽ: أٙ ىپ رڀٰض أٙ ىپ رڀٰض أٙ ىپ رڀٰض ػڂ ٷخٽ: ٿْ
حٿٰخثذ ٳبنو ٍد ڃزڀٮ أ٬ٓي ڃن ٓخڃ٪ ٷخٽ كڄْي: ٷخٽ حٿلٔن: كْن رڀٮ ىٌه حٿټڀڄش ٷي ًحهلل 

 رڀٌٰح أٷٌحڃخ ٻخنٌح أ٬ٓي رو.
 كيّغ ٍؿپ ڃن هؼ٬ڂ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ىحًى رن أرِ ىني ٫ن  - 
 خځ ّٸخٽ ٿو ٫ڄخٍ ٷخٽ:ٍؿپ ڃن أىپ حٿ٘

أىٍرنخ ٫خځ ػڂ ٷٴڀنخ ًٳْنخ ْٗن ڃن هؼ٬ڂ ٳٌٻَ حٿلـخؽ ٳٌٷ٪ ٳْو ًٗظڄو ٳٸڀض ٿو: ٿڂ طٔزو -
ًىٌ ّٸخطپ أىپ حٿ٬َحٵ ٳِ ٣خ٫ش أڃَْ حٿڄئڃنْن ٳٸخٽ انو ىٌ حٿٌُ أٻٴَىڂ ػڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ض 
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٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ّټٌڅ ٳِ ىٌه حٕڃش هڄْ ٳظن ٳٸي ڃ٠ض أٍر
ًرٸْض ًحكيس ًىِ حٿْٜڀڂ ًىِ ٳْټڂ ّخ أىپ حٿ٘خځ ٳبڅ أىٍٻظيخ ٳبڅ حٓظ٬٤ض أڅ طټٌڅ 
كـَح ٳټنو ًٙ طټن ڃ٪ ًحكي ڃن حٿٴَّٸْن أٙ ٳخطوٌ نٴٸخ ٳِ حٍٕٝ ًٷي ٷخٽ كڄخى: ًٙ 
طټن ٷي كيػنخ رو كڄخى ٷزپ ًح ٷڀض: أأنض ٓڄ٬ظو ڃن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ 

 ٚ ٻنض أ٫ڀڄظنِ أنٺ ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ أٓؤٿٺ.ٷڀض: َّكڄٺ حهلل أٳ
 .كيّغ ٍؿپ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش أرِ ٫ڄخٍ ٫ن حرن  - 
 ٫زخّ ٷخٽ:

َِ ُڃخڅ ًأنخ أٷٌٽ أًٙى حٿڄٔڀڄْن ڃ٪ حٿڄٔڀڄْن ًأًٙى حٿڄَ٘ٻْن ڃ٪ حٿڄَ٘- ٻْن أطَ ٫ڀ
كظَ كيػنِ ٳٚڅ ٫ن ٳٚڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڄٔجپ ٫نيڂ ٳٸخٽ: حهلل أ٫ڀڂ 

 رڄخ ٻخنٌح ٫خڃڀْن ٷخٽ: ٳڀٸْض حٿَؿپ ٳؤهزَنِ ٳؤڃٔټض ٫ن ٷٌٿِ.
 كيّغ ٍؿپ ڃن ٷْْ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ: ٓڄ٬ض ْٗوخ ڃن ٷْْ - 
 ّليع ٫ن أرْو أنو ٷخٽ:

ؿخءنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًنينخ رټَس ٬ٛزش ٙ ّٸيٍ ٫ڀْيخ ٷخٽ ٳينخ ڃنيخ ٌٍٓٽ -
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄٔق ٫َٟيخ ٳلٴپ ٳخكظڀذ ٷخٽ ًٿڄخ ڃخص أرِ ؿخء ًٷي ٗيىطو 

ٚػخ ٷخٽ: ٳِ ٻٴنو ًأهٌص ٓٚءس ٳ٘يىص ريخ حٿټٴن ٳٸخٽ ٙ ط٬ٌد أرخٹ رخٿٔڀَ ٷخٿيخ كڄخى ػ
ػڂ ٻ٘ٲ ٫ن ٛيٍه ًأٿٸَ حٿٔڀَ ػڂ رِٵ ٫ڀَ ٛيٍه كظَ ٍأّض ٍٟخٝ رِحٷو ٫ڀَ 

 ٛيٍه.
 كيّغ ٓڀْڂ ڃن رنِ ٓڀڄش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ٫ڄًَ رن ّلَْ ٫ن ڃ٬خً رن  - 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٍٳخ٫ش حٕنٜخٍُ ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ ٓڀڄش ّٸخٽ ٿو ٓڀْڂ أطِ 

 ًٓڀڂ ٳٸخٽ:
ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ڃ٬خً رن ؿزپ ّؤطْنخ ر٬ي ڃخ ننخځ ًنټٌڅ ٳِ أ٫ڄخٿنخ رخٿنيخٍ ٳْنخىُ -

رخٿٜٚس ٳنوَؽ اٿْو ٳ٤ٌْٽ ٫ڀْنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ّخ ڃ٬خً رن ؿزپ 
خ ٓڀْڂ ڃخًح ڃ٬ٺ ڃن ٙ طټن ٳظخنخ اڃخ أڅ طٜڀِ ڃ٬ِ ًاڃخ أڅ طوٴٲ ٫ڀَ ٷٌڃٺ ػڂ ٷخٽ: ّ

حٿٸَآڅ ٷخٽ: انِ أٓؤٽ حهلل حٿـنش ًأ٫ًٌ رو ڃن حٿنخٍ ًحهلل ڃخ أكٔن ىنينظٺ ًٙ ىنينش ڃ٬خً 
ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىپ طَْٜ ىنينظِ ًىنينش ڃ٬خً اٙ أڅ نٔؤٽ حهلل 

 ٷخٽ ًحٿنخّ حٿـنش ًن٬ًٌ رو ڃن حٿنخٍ ػڂ ٷخٽ ٓڀْڂ ٓظًَڅ ٯيح اًح حٿظٸَ حٿٸٌځ اڅ ٗخء حهلل
 ّظـيًِڅ اٿَ أكي ٳوَؽ ًحڅ ٳِ حٿ٘ييحء ٍكڄش حهلل ًٌٍٟحنو ٫ڀْو.

 كيّغ أٓخڃش حٿيٌٿِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ حٿڄڀْق ٫ن أرْو  - 

 أڅ ٌّځ كنْن ٻخڅ ڃ٤َْح ٷخٽ
 ّو أڅ حٿٜٚس ٳِ حٿَكخٽ.ٳؤڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنخى-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس ٫ن  - 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو ٌٓحء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٷظخىس أنزؤنخ ٫ن أرِ حٿڄڀْق ٫ن  - 
 أرْو

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ كنْن ٳؤٛخريڂ ڃ٤َ ٳنخىٍ ڃنخىّو أڅ أنيڂ ٻخنٌح ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
 ٛڀٌح ٳِ ٍكخٿټڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ٷظخىس كيػنخ أرٌ حٿڄڀْق ٫ن أرْو. - 
 أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٌّځ كنْن ٳِ ٌّځ ڃ٤َْ حٿٜٚس ٳِ حٿَكخٽ.-
ِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 ٷٚرش ٫ن أرِ حٿڄڀْق ٷخٽ:
ٛڀْض حٿ٬٘خء حٓهَس رخٿزَٜس ًڃ٤َنخ ػڂ ؿجض حٓظٴظق ٷخٽ ٳٸخٽ ٿِ أرٌ أٓخڃش: ٍأّظنخ -

ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُڃن حٿليّزْش ڃ٤َنخ ٳڀڂ طزپ حٿٔڄخء أٓخٳپ ن٬خٿنخ 
 ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٛڀٌح ٳِ ٍكخٿټڂ.ٳنخىٍ ڃنخىُ حٿنزِ ٛ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ  - 
 حٿڄڀْق ٫ن أرْو ٷخٽ:

ٻنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿليّزْش ٳؤٛخرنخ ڃ٤َ ًٿڂ ّزپ أٓٴپ ن٬خٿنخ ٳٸخٽ حٿنزِ -
 .ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٛڀٌح ٳِ ٍكخٿټڂ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ٬ْٓي ًحرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس  - 
٫ن أرِ حٿڄڀْق رن أٓخڃش ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ؿڀٌى 

 حٿٔزخ٩.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ حٿڄڀْق رن  - 

 ڃش ٷخٽ:أٓخ
هَؿض اٿَ حٿڄٔـي ٳِ ٿْڀش ڃ٤َْس ٳڀڄخ ٍؿ٬ض حٓظٴظلض ٷخٽ ٳٸخٽ أرِ: ڃن ىٌح ٷخٿٌح: -

أرٌ حٿڄڀْق ٷخٽ: ٿٸي ٍأّظنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُڃن حٿليّزْش ًأٛخرظنخ 
ٓڄخء ٿڂ طزپ أٓخٳپ ن٬خٿنخ ٳنخىٍ ڃنخىُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أڅ ٛڀٌح ٳِ 

 ٍكخٿټڂ.
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٫ن ك - 

ٷظخىس ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ حٿڄڀْق ّليع ٫ن أرْو أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْض 
 ّٸٌٽ:

 اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ ّٸزپ ٛٚس رَْٰ ٣يٌٍ ًٙ ٛيٷش ڃن ٯڀٌٽ.-
هلل رن رټَ حٿٔيْڄڄِ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح - 

 أرِ حٿڄڀْق ٫ن أرْو.
أڅ ٍؿٚ ڃن ٷٌڃو أ٫ظٶ ٗٸْٜخ ٿو ڃن ڃڄڀٌٹ ٳَٳ٪ ًٿٺ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ٳـ٬پ هٚٛو ٫ڀْو ٳِ ڃخٿو ًٷخٽ: ٿْْ هلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ َّٗٺ.
 ٘ٸٚ ٳِ حٿ٬زي ڃَٓپ.كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ن ىڄخځ ٷخٽ: كيّغ حٿ - 
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ أنزؤنخ ٷظخىس أڅ أرخ حٿڄڀْق أهزَه ٫ن أرْو - 
أڅ ٌّځ كنْن ٻخڅ ٌّڃخ ڃ٤َْح ٳؤڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنخىّو ّنخىُ: حٿٜٚس ٳِ -

 حٿَكخٽ.
٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ حٿڄڀْق  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٬ْٓي - 

 ٫ن أرْو.
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ؿڀٌى حٿٔزخ٩.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ حٿڄڀْق  - 

 ٫ن أرْو.
 أنيڂ أٛخريڂ ڃ٤َ رلنْن ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀٌح ٳِ حٿَكخٽ.-
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ْٓي كيػنخ ٷظخىس ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ كيػن - 

 حٿڄڀْق ّليع ٫ن أرْو ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ ّٸزپ ٛيٷش ڃن ٯڀٌٽ ًٙ ٛٚس رَْٰ ٣يٌٍ.-
ن ٷظخىس ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي ًىٌ حرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ - 

 حٿڄڀْق ٫ن أرْو.
أنو ٗيي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رلنْن ٳِ ٌّځ ڃ٤َْ أڃَ ڃنخىّو ٳْنخىُ أڅ -

 حٿٜٚس ٳِ حٿَكخٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ىڄخځ رن ّلَْ ٫ن  - 

 ٷظخىس ٫ن أرِ حٿڄڀْق ٫ن أرْو
ٸْٜخ ٿو ڃن ڃڄڀٌٹ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ىٌ أڅ ٍؿٚ ڃن ىٌّپ أ٫ظٶ ٗ-

 كَ ٻڀو ٿْْ هلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ َّٗٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓڄَس  - 

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄؼڀو ًٿڂ ٌّٻَ ڃن ىٌّپ.
رٌ ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ حٿڄڀْق رڄؼڀو ٯَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أ - 

 أنو ٿڂ ٌّٻَ ٫ن أرْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ ٫زخى ٬ّنِ حرن حٿ٬ٌحځ ٫ن حٿلـخؽ ٫ن  - 

 أرِ حٿڄڀْق رن أٓخڃش ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 حٿوظخڅ ٓنش ٿڀَؿخٽ ڃټَڃش ٿڀنٔخء.-
 حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ أرخڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ حٿڄڀْق ٫ن أرْو كيػنخ ٫زي  - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ ڃنخىّو ٌّځ كنْن ٳِ ٌّځ ڃ٤َْ ٳنخىٍ: حٿٜٚس ٳِ -

 حٿَكخٽ.
 كيّغ نزْ٘ش حٿيٌٿِ ٍِٟ حهلل ٫نو.

ٌّنْ رن ِّّي ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلخٵ أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ - 
 ٤٫خء حٿوَحٓخنِ ٷخٽ:

ٻخڅ نزْ٘ش حٿيٌٿِ ّليع ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أڅ حٿڄٔڀڂ اًح حٯظٔپ ٌّځ -
حٿـڄ٬ش ػڂ أٷزپ اٿَ حٿڄٔـي ٙ ّئًُ أكيح ٳبڅ ٿڂ ّـي حٗڃخځ هَؽ ٛڀَ ڃخ ريح ٿو ًاڅ 
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ڃو اڅ ٿڂ ّٰٴَ ًؿي حٗڃخځ ٷي هَؽ ؿڀْ ٳخٓظڄ٪ ًأنٜض كظَ ّٸ٠ِ حٗڃخځ ؿڄ٬ظو ًٻٚ
 ٿو ٳِ ؿڄ٬ظو طڀٺ ًنٌرو ٻڀيخ أڅ طټٌڅ ٻٴخٍس ٿڀـڄ٬ش حٿظِ ٷزڀيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ هخٿي ٫ن أرِ حٿڄڀْق ٫ن نزْ٘ش حٿيٌٿِ ٷخٽ:  - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 أّخځ حٿظَّ٘ٶ أّخځ أٻپ ًَٗد ًًٻَ حهلل ٫ِ ًؿپ.-
 كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ حٿڄڀْق رن أٓخڃش كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫ن نزْ٘ش حٿيٌٿِ ٷخٽ ٷخٿٌح:
ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٻنخ ن٬ظَ ٫ظَْس ٳِ حٿـخىيڀْش ٳڄخ طؤڃَنخ ٷخٽ: حًرلٌح هلل ٫ِ ًؿپ ٳِ -

 أُ ٗيَ ڃخ ٻخڅ ًرًَح حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًأ٬٣ڄٌح ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٻنخ نٴ٩َ ٳِ
حٿـخىڀْش ٳ٫َخ ٳڄخ طؤڃَنخ ٷخٽ: ٳِ ٻپ ٓخثڄش ٳ٩َ طٰيًه ڃخْٗظٺ كظَ اًح حٓظلڄپ ًرلظو 

 ٳظٜيٷض رڀلڄش ٷخٽ هخٿي أٍحه ٷخٽ ٫ڀَ حرن حٿٔزْپ ٳبڅ ًٿٺ ىٌ هَْ.
 ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: - 
ٌح انخ ٻنخ نيْنخٻڂ أڅ طؤٻڀٌح ٿلٌڃيخ ٳٌٵ ػٚع ٻِ ط٬ٔټڂ ٳٸي ؿخء حهلل رخٿ٬ٔش ٳټڀ-

ًحىهًَح ًحطـًَح أٙ ًاڅ ىٌه حّٕخځ أّخځ أٻپ ًَٗد ًًٻَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷخٽ هخٿي: 
 ٷڀض ٕرِ ٷٚرش ٻڂ حٿٔخثڄش ٷخٽ ڃخثش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ حٿڄ٬ڀَ رن ٍحٗي حٿيٌٿِ ٷخٽ كيػظنِ ؿيطِ  - 
 أځ ٫خٛڂ ٫ن ٍؿپ ڃن ىٌّپ ّٸخٽ ٿو:

و ٛلزش ٷخٿض: ىهپ ٫ڀْنخ نزْ٘ش ًنلن نؤٻپ ٳِ ٷ٬ٜش ٳٸخٽ ٿنخ: نزْ٘ش حٿوَْ ًٻخنض ٿ-
 كيػنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أنو ڃن أٻپ ٳِ ٷ٬ٜش ػڂ ٿلٔيخ حٓظٰٴَص ٿو حٿٸ٬ٜش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف رن ٫زي حٿڄئڃن ٫ًزْي حهلل حٿٸٌحٍَُّ ًكيػنخ ٫زي  - 
كيػنخ حٿڄ٬ڀَ رن ٍحٗي ٷخٽ أكي حٿڄليػْن ٳْو أرٌ حهلل ٷخٽ ًكيػنِ ڃلڄي رن ٛيٍحڅ ٷخٿٌح 

حٿْڄخڅ حٿنزخٽ ٷخٽ: كيػظنِ ؿيطِ أځ ٫خٛڂ ٫ن نزْ٘ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 رنلٌه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٷخٽ حرن ٫ٌڅ كيػنخ ٫ن ؿڄْپ ٫ن  - 
 أرِ ڃڀْق ٫ن نزْ٘ش ٷخٽ:

ًٓڀڂ ٻنخ ن٬ظَ ٳِ حٿـخىڀْش ٷخٽ: حًرلٌح هلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٳِ ًٻَ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 أُ ٗيَ ڃخ ٻخڅ ًرًَح حهلل ٫ِ ًؿپ ًأ٬٣ڄٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ كيػنخ هخٿي ٫ن أرِ ڃڀْق ٫ن نزْ٘ش حٿيٌٿِ ٷخٽ:  - 
 ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض:

ٳڄخ طؤڃَنخ ٷخٽ ٷخٽ: حًرلٌح ٳِ أُ ٗيَ ڃخ ٻخڅ ًرًَح  انخ ٻنخ ن٬ظَ ٫ظَْس ٿنخ ٳِ حٿـخىڀْش-
حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًأ٬٣ڄٌح ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٻنخ نٴ٩َ ٳ٫َخ ٳِ حٿـخىڀْش ٳڄخ طؤڃَنخ 
ٷخٽ: ٳِ ٻپ ٓخثڄش ٳ٩َ طًٌٰه ڃخْٗظٺ ٳبًح حٓظلڄپ ًرلظو ًطٜيٷض رڀلڄو ٷخٽ أكٔزو 

 ٷخٽ: ٫ڀَ حرن حٿٔزْپ ٳبڅ ًٿٺ هَْ.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ هخٿي ٫ن أرِ ڃڀْق رن أٓخڃش ٫ن نزْ٘ش  كيػنخ ٫زي - 

 ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
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انخ ٻنخ نيْنخٻڂ أڅ طؤٻڀٌح ٿلٌڃيخ ٳٌٵ ػٚع ٻِ ٬ّٔټڂ ٳٸي ؿخء حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ رخٿ٬ٔش -
 هلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ.ٳټڀٌح ًحىهًَح ًحطـًَح أٙ ًاڅ ىٌه حّٕخځ أّخځ أٻپ ًَٗد ًًٻَ ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش  - 
٫ن أرِ حٿڄڀْق ٷخٽ هخٿي: ًأكٔزنِ ٷي ٓڄ٬ظو ٫ن أرِ حٿڄڀْق ٫ن نزْ٘ش ٍؿپ ڃن ىٌّپ 

 ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
ٻْڄخ ط٬ٔټڂ ٳٸي ؿخء حهلل ط٬خٿَ رخٿوَْ  انِ ٻنض نيْظټڂ ٫ن ٿلٌځ حٕٟخكِ ٳٌٵ ػٚع-

ٳټڀٌح ًحىهًَح ًحطـًَح ًاڅ ىٌه حّٕخځ أّخځ أٻپ ًَٗد ًًٻَ هلل ط٬خٿَ ٳٸخٽ ٍؿپ: ّخ 
ٌٍٓٽ حهلل انخ ٻنخ ن٬ظَ ٫ظَْس ٳِ حٿـخىڀْش ٳِ ٍؿذ ٳڄخ طؤڃَنخ ٳٸخٽ: حًرلٌح هلل طزخٍٹ 

پ آهَ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًط٬خٿَ ٳِ أُ ٗيَ ڃخ ٻخڅ ًرًَح حهلل ٫ِ ًؿپ ًأ٬٣ڄٌح ٳٸخٽ ٍؿ
انخ ٻنخ نٴ٩َ ٳ٫َخ ٳِ حٿـخىڀْش ٳڄخ طؤڃَنخ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٳِ 
ٻپ ٓخثڄش ڃن حٿٰنڂ ٳ٩َ طًٌٰه ٯنڄٺ كظَ اًح حٓظلڄپ ًرلظو ٳظٜيٷض رڀلڄو ٫ڀَ حرن 

 حٿٔزْپ ٳبڅ ًٿٺ ىٌ هَْ.
 كيّغ كزْذ رن ڃونٲ ٍِٟ حهلل ٫نو.

ِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫زي حٿټَّڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
 كزْذ رن ڃونٲ ٷخٽ:

حنظيْض اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٫َٳش ٷخٽ ًىٌ ّٸٌٽ: ىپ ط٬َٳٌنيخ ٷخٽ ٳڄخ -
أىٍُ ڃخ ٍؿ٬ٌح ٫ڀْو ٷخٽ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٫ڀَ ٻپ رْض أڅ ٌّرلٌح ٗخس 

 ٗخس.ٳِ ٻپ ٍؿذ ًٻپ أٟلَ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خً رن ڃ٬خً كيػنخ حرن ٫ٌڅ ٷخٽ أنزؤنِ أرٌ ٍڃڀش ٫ن  - 

 ڃونٲ رن ٓڀْڂ ٷخٽ ًٍف حٿٰخڃيُ ٷخٽ:
ًنلن ًٷٌٱ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬َٳش ٳٸخٽ: ّخ أّيخ حٿنخّ اڅ ٫ڀَ أىپ ٻپ -

 ٔڄْيخ حٿنخّ حٿَؿزْش.رْض ٳِ ٻپ ٫خځ أٟلخس ٫ًظَْس أطيًٍڅ ڃخ حٿ٬ظَْس ىِ حٿظِ ّ
 كيّغ أرِ ُّي حٕنٜخٍُ ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كَڃِ رن ٫ڄخٍس ٷخٽ كيػنِ ٫ٍِس حٕنٜخٍُ كيػنخ  - 
 ٫ڀزخء رن أكڄَ كيػنخ أرٌ ُّي ٷخٽ:

ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: حٷظَد ڃنِ ٳخٷظَد ڃنو ٳٸخٽ: أىهپ ّيٹ ٳخڃٔق -
: ٳؤىهڀض ّيُ ٳِ ٷڄْٜو ٳڄٔلض ٧يَه ٳٌٷ٪ هخطڂ حٿنزٌّش رْن أٛز٬ِ ٷخٽ: ٧يَُ ٷخٽ

 ٳٔجپ ٫ن هخطڂ حٿنزٌس ٳٸخٽ: ٬َٗحص رْن ٻظٴْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كَڃِ رن ٫ڄخٍس كيػنخ ٫ٍِس رن ػخرض حٕنٜخٍُ  - 

 ٫ڀْو كيػنخ ٫ڀزخء رن أكڄَ كيػنخ أرٌ ُّي حٕنٜخٍُ ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
 ًٓڀڂ:

حىڅ ڃنِ ٷخٽ: ٳڄٔق رْيه ٫ڀَ ٍأٓو ًٿلْظو ٷخٽ ػڂ ٷخٽ: حٿڀيڂ ؿڄڀو ًأىځ ؿڄخٿو ٷخٽ: ٳڀٸي -
رڀٮ ر٬٠خ ًڃخثش ٓنش ًڃخ ٳِ ٍأٓو ًٿلْظو رْخٝ اٙ نزٌ َّْٔ ًٿٸي ٻخڅ ڃنز٢ٔ حٿٌؿو 

 ًٿڂ ّنٸزٞ ًؿيو كظَ ڃخص.
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يػنخ هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحٍع ك - 
 ٫ڄًَ رن رلَحڅ ٫ن أرِ ُّي حٕنٜخٍُ ٷخٽ:

ڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن أ٧يَ ىّخٍنخ ٳٌؿينخ ٷظخٍح ٳٸخٽ: ڃن ىٌح حٿٌُ -
ًرق ٷخٽ ٳوَؽ اٿْو ٍؿپ ڃنخ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻخڅ ىٌح ٌّڃخ حٿ٬٤خځ ٳْو ٻَّو ٳٌرلض 

: ٙ ًحٿٌُ ٙ اٿو اٙ ىٌ ڃخ ٫نيُ اٙ ؿ٩ٌ ڃن حٿ٠ؤڅ ٓٻپ ًأ٬٣ڂ ؿَْحنِ ٷخٽ: ٳؤ٫ي ٷخٽ
 أً كڄپ ٷخٿيخ ػٚع ڃَحٍ ٷخٽ: ٳخًرليخ ًٙ طـِة ؿ٫ٌش ٫ن أكي ر٬يٹ.

 كيّغ نٸخىس حٕٓيُ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ ٯٔخڅ رن رَُّن كيػنخ ْٓخٍ  - 

 ٔڀ٤ِْ ٫ن نٸخىس حٕٓيُرن ٓٚڃش حٿَّخكِ ٫ن حٿزَحء حٿ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ر٬غ نٸخىس حٕٓيُ اٿَ ٍؿپ ّٔظڄنلو نخٷش ٿو -

ًاڅ حٿَؿپ ٍىه ٳؤٍٓپ رو اٿَ ٍؿپ آهَ ٌٓحه ٳز٬غ اٿْو رنخٷش ٳڀڄخ أرَٜ ريخ ٌٍٓٽ حهلل 
يخ ٷخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ؿخء ريخ نٸخىس ّٸٌىىخ ٷخٽ: حٿڀيڂ رخٍٹ ٳْيخ ًٳْڄن أٍٓپ ر

نٸخىس ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٳْڄن ؿخء ريخ ٷخٽ ًٳْڄن ؿخء ريخ ٳؤڃَ ريخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٳلڀزض ٳيٍص ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: حٿڀيڂ أٻؼَ ڃخٽ ٳٚڅ ًًٿيه 

 ٬ّنِ حٿڄخن٪ حًٕٽ حٿڀيڂ حؿ٬پ ٍُٵ ٳٚڅ ٌّڃخ رٌْځ ٬ّنِ ٛخكذ حٿنخٷش حٿٌُ أٍٓپ ريخ.
 ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍِٟ حهلل ٫نو. كيّغ ٍؿپ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ريّپ حٿ٬ٸْڀِ ٷخٽ أهزَنِ  - 
 ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ أنو أهزَه

ڃن ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌحىُ حٿٸٍَ ًىٌ ٫ڀَ ٳَٓو ًٓؤٿو ٍؿپ ڃن رڀٸْن -
ٙء ٷخٽ: ىئٙء حٿڄ٠ٌٰد ٫ڀْيڂ ٳؤٗخٍ اٿَ حٿْيٌى ٳٸخٽ: ڃن ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃن ىئ

ىئٙء ٷخٽ: ىئٙء حٿ٠خٿٌڅ ٬ّنِ حٿنٜخٍٍ ٷخٽ: ًؿخءه ٍؿپ ٳٸخٽ: حٓظ٘يي ڃٌٙٹ أً 
 ٷخٽ ٯٚڃٺ ٳٚڅ ٷخٽ: رپ ىٌ ّـَ اٿَ حٿنخٍ ٳِ ٫زخءس ٯڀيخ.

 كيّغ ح٫َٕحرِ ٍِٟ حهلل ٫نو.
يػنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء رن حٿ٘وَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ك - 

 ٷخٽ:
ٻنض ڃ٪ ڃ٤َٱ ٳِ ٌٓٵ حٗرپ ٳـخءه أ٫َحرِ ڃ٬و ٷ٬٤ش أىّڂ أً ؿَحد ٳٸخٽ: ڃن ّٸَأ -

أً ٳْټڂ ڃن ّٸَأ ٷڀض ن٬ڂ ٳؤهٌطو ٳبًح ٳْو: رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ ڃن ڃلڄي ٌٍٓٽ حهلل 
يًح أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿزنِ ُىَْ رن أٷْٖ كِ ڃن ٫ټپ أنيڂ اڅ ٗي

ًأڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل ًٳخٍٷٌح حٿڄَ٘ٻْن ًأٷًَح رخٿوڄْ ٳِ ٯنخثڄيڂ ًٓيڂ حٿنزِ ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٛٴْو ٳبنيڂ آڃنٌڅ رؤڃخڅ حهلل ًٌٍٓٿو ٳٸخٽ ٿو ر٬ٞ حٿٸٌځ: ىپ ٓڄ٬ض ڃن 

ٷخٽ: ٓڄ٬ظو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٗجخ طليػنخه ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٿٌح: ٳليػنخ ٍكڄٺ حهلل 
ّٸٌٽ: ڃن َٓه أڅ ٌّىذ ٻؼَْ ڃن ًكَ ٛيٍه ٳڀْٜڂ ٗيَ حٿٜزَ أً ػٚػش أّخځ ڃن ٻپ 
ٗيَ ٳٸخٽ ٿو حٿٸٌځ أً ر٠٬يڂ: أأنض ٓڄ٬ض ىٌح ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: 
أٙ أٍحٻڂ طظيڄٌنِ أڅ أٻٌد ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ آڄخ٫ْپ ڃَس: 

 كيػنټڂ كيّؼخ ٓخثَ حٿٌْځ ػڂ حن٤ڀٶ.طوخٳٌڅ ًحهلل ٕ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ىخًٍڅ رن ٍثخد ٫ن حرن حٿ٘وَْ  - 
٫ن ٍؿپ ڃن رنِ أٷْٖ ٷخٽ ڃ٬و ٻظخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ْٛخځ ػٚػش أّخځ 

 ڃن حٿ٘يَ ٌّىذ ًكَ حٿٜيٍ.
٫ْپ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن كڄْي رن ىٚٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ - 

 ٫ن أرِ ٷظخىس ًأرِ حٿيىڄخء ٷخٙ:
ٻخنخ ّټؼَحڅ حٿٔٴَ نلٌ ىٌح حٿزْض ٷخٙ: أطْنخ ٫ڀَ ٍؿپ ڃن أىپ حٿزخىّش ٳٸخٽ حٿزيًُ أهٌ -

رْيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـ٬پ ٬ّڀڄنِ ڃڄخ ٫ڀڄو حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًٷخٽ: 
 طٸخء حهلل ٫ِ ًؿپ اٙ أ٤٫خٹ حهلل هَْح ڃنو.انٺ ٿن طي٩ ْٗجخ ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف رن ٫زخىس كيػنخ ٷَس رن هخٿي ٷخٽ: ٓڄ٬ض ُّي رن  - 
 ٫زي حهلل رن حٿ٘وَْ ٷخٽ:

ٻنخ رخٿڄَري ؿڀٌٓخ ٳؤطَ ٫ڀْنخ ٍؿپ ڃن أىپ حٿزخىّش ٿڄخ ٍأّنخه ٷڀنخ: ىٌح ٻخڅ ٍؿپ ٿْْ -
ڃ٬و ٻظخد ٳِ ٷ٬٤ش أىّڂ ٷخٽ: ًٍرڄخ ٷخٽ: ٳِ ٷ٬٤ش ؿَحد  ڃن أىپ حٿزڀي ٷخٽ: أؿپ ٳبًح

ٳٸخٽ: ىٌح ٻظخد ٻظزو ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبًح ٳْو: رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ 
ىٌح ٻظخد ڃن ڃلڄي حٿنزِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿزنِ ُىَْ رن أٷْٖ ًىڂ كِ 

ًٳخٍٷظڂ حٿڄَ٘ٻْن ًأ٤٫ْظڂ حٿوڄْ ڃن ڃن ٫ټپ انټڂ اڅ أٷڄظڂ حٿٜٚس ًآطْظڂ حٿِٻخس 
حٿڄٰنڂ ػڂ ٓيڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٜٴِ ًٍرڄخ ٷخٽ ًٛٴْش ٳؤنظڂ آڃنٌڅ رؤڃخڅ 

 حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًأڃخڅ ٌٍٓٿو. ٳٌٻَ ٬ّنِ كيّغ حٿـََُّ.
 كيّغ ٍؿپ ڃن أىپ حٿزخىّش ٍِٟ حهلل ٫نو.

حٿٌحٍع كيػنِ ٫زي حهلل رن ٌٓحىس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي  - 
 حٿٸَُْ٘ ٷخٽ:

كيػنِ ٍؿپ ڃن أىپ حٿزخىّش ٫ن أرْو ًٻخڅ أرٌه أَْٓح ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
ًٓڀڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ڃلڄيح ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ طٸزپ ٛٚس ٙ ّٸَأ ٳْيخ رؤځ 

 حٿټظخد.
 كيّغ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أنْ كيػنخ ٫ - 
 رن َّْٓن ٫ن ڃ٬زي رن َّْٓن ٫ن ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٫ن أرْو

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٬ض ڃن ٫َٵ حٿنٔخ أڅ طئهٌ أٿْش ٻزٖ ٫َرِ ٿْٔض -
 َ ٍّٶ حٿنٴْ ؿِءح.رَْٰٜس ًٙ ٨٫ْڄش ٳظٌحد ػڂ طـِأ ػٚػش أؿِحء ٳَْ٘د ٻپ ٌّځ ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أهزَنخ أنْ رن َّْٓن ٫ن  - 
 أهْو ڃ٬زي رن َّْٓن ٫ن ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٫ن أرْو ٷخٽ:

ن٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٫َٵ حٿنٔخ أڅ طئهٌ أٿْش ٻزٖ ٫َرِ ٙ -
 أؿِحء ٳَْ٘د ٫ڀَ ٍّٶ حٿنٴْ ٻپ ٌّځ ؿِءح. ٨٫ْڄش ًٙ َْٰٛس ٳٌّْزيخ ٳظـِأ ػٚػش

 كيّغ ٍؿپ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿـََُّ ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل  - 

 رن حٿ٘وَْ ٫ن ٍؿپ ڃن ٷٌڃو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ رو ٳٸخٽ:
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 أٷَأ ريڄخ ٳِ ٛٚطٺ رخٿڄ٬ًٌطْن.-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء ٷخٽ: ٷخٽ ٍٽ:كي - 
ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٔٴَ ًحٿنخّ ٬ّظٸزٌڅ ٳِ حٿ٨يَ ٷڀش ٳلخنض -

نِٿش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنِٿظِ ٳڀلٸنِ ڃن ر٬يُ ٳ٠َد ڃنټزِ ٳٸخٽ: }ٷپ 
: أ٫ًٌ رَد حٿٴڀٶ{ ٳٸَأىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷَأطيخ أ٫ًٌ رَد حٿٴڀٶ{ ٳٸڀض

ڃ٬و ػڂ ٷخٽ: }ٷپ أ٫ًٌ رَد حٿنخّ{ ٳٸَأىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷَأطيخ ڃ٬و 
 ٳٸخٽ: اًح ٛڀْض ٳخٷَأ ريڄخ.

 كيّغ أ٫َحرِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس كيػنخ كڄْي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ  - 

 رن ىٚٽ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو كيػنخ أرٌ ٷظخىس ًأرٌ حٿيىڄخء ٷخٽ ٫ٴخڅ:
ًٻخنخ ّټؼَحڅ حٿلؾ ٷخٙ أطْنخ ٫ڀَ ٍؿپ ڃن أىپ حٿزخىّش ٳٸخٽ حٿزيًُ أهٌ رْيُ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـ٬پ ٬ّڀڄنِ ڃڄخ ٫ڀڄو حهلل ٳټخڅ ٳْڄخ كٴ٨ض ٫نو أڅ ٷخٽ: انٺ ٿن
 طي٩ ْٗجخ حطٸخء حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ اٙ آطخٹ حهلل هَْح ڃنو.

 كيّغ أرِ ٌٓى ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ْٗن  - 

 ڃن رنِ طڄْڂ ٫ن أرِ ٌٓى ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 ظِ ّٸظ٤٪ ريخ حٿَؿپ ڃخٽ حٿڄٔڀڂ ط٬ٸڂ حٿَكڂ.حٿْڄْن حٿٴخؿَس حٿ-

 كيّغ ٍؿپ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أُىَ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ڃلڄي رن ػخرض ٫ن أرِ ٫ڄَحڅ  - 

حٿـٌنِ ٷخٽ كيػنِ ر٬ٞ أٛلخد ڃلڄي ًٯًِنخ نلٌ ٳخٍّ ٳٸخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ْْ ٿو اؿخٍ ٳٌٷ٪ ٳڄخص ٳزَأص ڃنو حٿٌڃش ًڃن ٍٻذ حٿزلَ ٫ني ڃن رخص ٳٌٵ رْض ٿ-
 حٍطـخؿو ٳڄخص ٳٸي رَأص ڃنو حٿٌڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أُىَ كيػنخ ى٘خځ ٬ّنِ حٿيٓظٌحثِ ٫ن أرِ ٫ڄَحڅ  - 
 حٿـٌنِ ٷخٽ:

 ٻنخ رٴخٍّ ٫ًڀْنخ أڃَْ ّٸخٽ ٿو ُىَْ رن ٫زي حهلل ٳٸخٽ كيػنِ ٍؿپ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل-
٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ڃن رخص ٳٌٵ اؿخٍ أً ٳٌٵ رْض ٿْْ كٌٿو ِٗء َّى ٍؿڀو ٳٸي رَأص ڃنو 

 حٿٌڃش ًڃن ٍٻذ حٿزلَ ر٬ي ڃخ َّطؾ ٳٸي رَأص ڃنو حٿٌڃش. 
 كيّغ ٫زخىس رن ٷ١َ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٷخٽ: ٷخٽ  - 
 ن ٷ٫:١َزخىس ر

انټڂ طؤطٌڅ أْٗخء ىِ أىٵ ٳِ أ٫ْنټڂ ڃن حٿ٬َ٘ ٻنخ ن٬يىخ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄٌرٸخص ٷخٽ ٳٌٻًَح ٿڄلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳٸخٽ: ٛيٵ أٍٍ ؿَ 

 حُٗحٍ ڃنو.
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ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ - 
 أرِ ٷظخىس ٫ن ٫زخىس رن ٷ١َ أً ٷَٙ ٷخٽ:

انټڂ ط٬ڄڀٌڅ أ٫ڄخٙ ىِ أىٵ ٳِ أ٫ْنټڂ ڃن حٿ٬َ٘ أڅ ٻنخ ٿن٬يىخ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل -
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڄٌرٸخص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن كڄْي رن ىٚٽ  - 
 ٷَٙ أً ٷ١َ: كيػنخ أرٌ ٷظخىس ٫ن ٫زخىس رن

أنټڂ ٿظ٬ڄڀٌڅ حٿٌْځ أ٫ڄخٙ ىِ أىٵ ٳِ أ٫ْنټڂ ڃن حٿ٬َ٘ ٻنخ ن٬يىخ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڄٌرٸخص ٳٸڀض ٕرِ ٷظخىس: ٳټْٲ ٿٌ أىٍٹ ُڃخننخ ىٌح ٳٸخٽ أرٌ 

 ٷظخىس: ٿټخڅ ٿٌٿٺ أٷٌٽ.
 كيّغ أرِ ٍٳخ٫ش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس كيػنخ كڄْي رن ىٚٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
 ٷخٽ:

ٷخٽ أرٌ ٍٳخ٫ش حنظيْض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّو٤ذ ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ -
حهلل ٍؿپ ٯَّذ ؿخء ّٔؤٽ ٫ن ىّنو ٙ ّيٍُ ڃخ ىّنو ٷخٽ: ٳؤٷزپ اٿِ ٳؤطَ رټَِٓ ٳٸ٬ي 

 ٷخٽ: ػڂ أطَ ه٤زظو ٳؤطڂ آهَىخ.٫ڀْو ٳـ٬پ ٬ّڀڄنِ ڃڄخ ٫ڀڄو حهلل ط٬خٿَ 
 كيّغ حٿـخًٍى حٿ٬زيُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء رن  - 
 حٿ٘وَْ ٫ن ڃ٤َٱ ٷخٽ:

كيّؼخڅ رڀٰخنِ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ٫َٳض انِ ٷي ٛيٷظيڄخ ٙ أىٍُ -
ٛخكزو كيػنخ أرٌ ڃٔڀڂ حٿـٌڃِ ؿٌّڄش ٫زي حٿٸْْ كيػنخ حٿـخًٍى ٷخٽ: رْنڄخ  أّيڄخ ٷزپ

نلن ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٬ٞ أٓٴخٍه ًٳِ حٿ٨يَ ٷڀش اً طٌحٻَ حٿٸٌځ 
حٿ٨يَ ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ٫ڀڄض ڃخ ّټٴْنخ ڃن حٿ٨يَ ٳٸخٽ: ًڃخ ّټٴْنخ ٷڀض: ًًى نؤطِ 

ٌٍىڂ ٷخٽ: ٙ ٟخٿش حٿڄٔڀڂ كَٵ حٿنخٍ ٳٚ طٸَرنيخ ٟخٿش ٫ڀْين ٳِ ؿَٱ ٳنٔظڄظ٪ ر٨ي
حٿڄٔڀڂ كَٵ حٿنخٍ ٳٚ طٸَرنيخ ٟخٿش حٿڄٔڀڂ كَٵ حٿنخٍ ٳٚ طٸَرنيخ ًٷخٽ ٳِ حٿڀٸ٤ش: 
 حٿ٠خٿش طـيىخ ٳخن٘ينيخ ًٙ طټظڂ ًٙ طْٰذ ٳبڅ ٫َٳض ٳؤىىخ ًاٙ ٳڄخٽ حهلل ّئطْو ڃن ّ٘خء.

َُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ًأكڄي حٿلٌحء ٷخٽ: كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿ - 
ٓٴْخڅ ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل رن حٿ٘وَْ ٫ن ڃ٤َٱ رن حٿ٘وَْ ٫ن 

 حٿـخًٍى حٿ٬زيُ َّٳ٬و اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٟخٿش حٿڄٔڀڂ كَٵ حٿنخٍ ٳٚ طٸَرنيخ.-
هخٿي ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد كيػنخ  - 

 حٿ٘وَْ ٫ن أرِ ڃٔڀڂ حٿـٌڃِ ٫ن حٿـخًٍى أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٟخٿش حٿڄٔڀڂ كَٵ حٿنخٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ حٿڄؼنَ رن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 حٿـخًٍى رن ڃ٬ڀَ حٿ٬زيُ ِّّي رن ٫زي حهلل رن حٿ٘وَْ ٫ن أرِ ڃٔڀڂ حٿـٌڃِ ٫ن
 أنو ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿ٠ٌحٽ ٳٸخٽ: ٟخٿش حٿڄٔڀڂ كَٵ حٿنخٍ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن أٌّد ٫ن أرِ  - 
 حٿ٬ٚء ٫ن أرِ ڃٔڀڂ ٫ن حٿـخًٍى ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 كَٵ حٿنخٍ. ٟخٿش حٿڄٔڀڂ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل رن  - 

 حٿ٘وَْ ٫ن أرِ ڃٔڀڂ حٿـٌڃِ ٫ن حٿـخًٍى أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٷخٽ:
 ٟخٿش حٿڄٔڀڂ كَٵ حٿنخٍ.-

 كيّغ حٿڄيخؿَ رن ٷنٴي ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
ػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن كْٜن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 ٓخٓخڅ حٿَٷخِٗ ٫ن حٿڄيخؿَ رن ٷنٴي رن ٫ڄًَ رن ؿي٫خڅ ٷخٽ:
ٓڀڄض ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّظٌٟؤ ٳڀڂ َّى ٫ڀِ ٳڀڄخ ٳَ٭ ڃن ًٌٟثو -

 ٷخٽ: ٿڂ ّڄن٬نِ أڅ أٍى ٫ڀْٺ اٙ أنِ ٻنض ٫ڀَ ٯَْ ًٌٟء.
أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن كْٜن أرِ ٓخٓخڅ ٫ن حٿڄيخؿَ رن ٷنٴي ٷخٽ ٫زي حٿٌىخد رن 
 ٫ڄَْ رن ؿي٫خڅ

أنو ٓڀڂ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّظٌٟؤ ٳڀڂ َّى ٫ڀْو ٳڀڄخ ٳَ٭ ڃن -
ٙ أنِ ٻَىض أڅ أًٻَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ اٙ ًٌٟثو ٷخٽ: انو ٿڂ ّڄن٬نِ أڅ أٍى ٫ڀْٺ ا

 ٫ڀَ ٣يخٍس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي  - 

٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ك٠ْن أرِ ٓخٓخڅ ٫ن حٿڄيخؿَ رن ٷنٴي ٷخٽ ٫زي حٿٌىخد رن 
 ٫ڄَْ رن ؿي٫خڅ

ٓڀڂ ًىٌ ّظٌٟؤ ٳڀڂ َّى ٫ڀْو ٳڀڄخ ٳَ٭ ڃن أنو ٓڀڂ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-
ًٌٟثو ٷخٽ: انو ٿڂ ّڄن٬نِ أڅ أٍى ٫ڀْٺ اٙ أنِ ٻَىض أڅ أًٻَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ اٙ 

 ٫ڀَ ٣يخٍس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄْي ٫ن حٿلٔن ٫ن حٿڄيخؿَ  - 

 رن ٷنٴي.
رخٽ ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳڀڂ َّى ٫ڀِ كظَ طٌٟؤ ػڂ  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّزٌٽ أً ٷي-

 ٍى ٫ڀِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٷخٽ: ًكيع أرِ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء رن  - 

 ٫ڄَْ حٿـََُّ ٷخٽ:
ٻنض ٫ني ٷظخىس رن ڃڀلخڅ كْن ك٠َ ٳڄَ ٍؿپ ٳِ أٷَٜ حٿيحٍ ٷخٽ: ٳؤرَٜطو ٳِ ًؿو -

ًؿيو حٿيىخڅ ٷخٽ: ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٷظخىس ٷخٽ: ًٻنض اًح ٍأّظو ٻخڅ ٫ڀَ 
 ًٓڀڂ ڃٔق ًؿيو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ڃ٬ْن ًىَّڂ رن ٫زي ح٫ٕڀَ ٷخٙ: كيػنخ  - 
 ڃ٬ظڄَ ٷخٽ ٷخٽ أرِ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء رن ٫ڄَْ: ٻنض ٫ني ٷظخىس رن ڃڀلخڅ ٳٌٻَ ڃؼڀو.
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 كيّغ ٍؿپ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هخٿي ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ  كيػنخ ٫زي - 

 ٷٚرش ّليع ٫ن ڃلڄي رن أرِ ٫خث٘ش.
ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: أطٸَإًڅ ًحٗڃخځ ّٸَأ أً ٷخٽ: -

طٸَإًڅ هڀٲ حٗڃخځ ًحٗڃخځ ّٸَأ ٷخٿٌح: ن٬ڂ ٷخٽ: ٳٚ طٴ٬ڀٌح اٙ أڅ ّٸَأ أكيٻڂ ٳخطلش 
حٿټظخد ٳِ نٴٔو ٷخٽ هخٿي: ًكيػنِ ر٬ي ًٿڂ ّٸپ اڅ ٗخء ٳٸڀض ٕرِ ٷٚرش: اڅ ٗخء ٷخٽ: ٙ 

 أًٻَه.
 .كيّغ أرِ ٫ْٔذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ًأرٌ ٻخڃپ ٷخٙ: كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرِ  - 
 ٫ڄَحڅ ٬ّنِ حٿـٌنِ ٫ن أرِ ٫ْٔذ أً أرِ ٫ْٔڂ ٷخٽ ريِ:

انو ٗيي حٿٜٚس ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿٌح: ٻْٲ نٜڀِ ٫ڀْو ٷخٽ: -
حىهڀٌح أٍٓخٙ أٍٓخٙ ٷخٽ: ٳټخنٌح ّيهڀٌڅ ڃن ىٌح حٿزخد ٳْٜڀٌڅ ٫ڀْو ػڂ ّوَؿٌڅ ڃن 
حٿزخد حٓهَ ٷخٽ: ٳڀڄخ ًٟ٪ ٳِ ٿليه ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿڄَْٰس: ٷي رٸِ ڃن ٍؿڀْو 

ؤىهپ ٳؤٛڀلو ٳيهپ ًأىهپ ّيه ٳڄْ ٷيڃْو ٳٸخٽ: أىْڀٌح ٫ڀِ ِٗء ٿڂ ّٜڀلٌه ٷخٿٌح: ٳ
حٿظَحد ٳؤىخٿٌح ٫ڀْو حٿظَحد كظَ رڀٮ أنٜخٱ ٓخٷْو ػڂ هَؽ ٳټخڅ ّٸٌٽ: انخ أكيػټڂ ٫ييح 

 رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ڃٔڀڂ رن ٫زْي أرٌ نَْٜس ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ  - 

 َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:٫ْٔذ ڃٌٿ
أطخنِ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ رخٿلڄَ ًحٿ٤خ٫ٌڅ ٳؤڃٔټض حٿلڄَ رخٿڄيّنش ًأٍٓڀض حٿ٤خ٫ٌڅ -

 اٿَ حٿ٘خځ ٳخٿ٤خ٫ٌڅ ٗيخىس ٕڃظِ ًٍكڄش ٿيڂ ًٍؿْ ٫ڀَ حٿټخٳَّن.
َؽ ٫ن أرِ نَْٜس ٫ن أرِ ٫ْٔذ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ ك٘ - 

 ٷخٽ:
هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْٚ ٳڄَ رِ ٳي٫خنِ اٿْو ٳوَؿض ػڂ ڃَ رؤرِ رټَ -

ٳي٫خه ٳوَؽ اٿْو ػڂ ڃَ ر٬ڄَ ٳي٫خه ٳوَؽ اٿْو ٳخن٤ڀٶ كظَ ىهپ كخث٤خ ٿز٬ٞ حٕنٜخٍ 
ٛڀَ حهلل ٳٸخٽ ٿٜخكذ حٿلخث٢: أ٬٣ڄنخ رَٔح ٳـخء ر٬ٌٵ ٳ٬ٌٟو ٳؤٻپ ٳؤٻپ ٌٍٓٽ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ػڂ ى٫خ رڄخء رخٍى ٳَ٘د ٳٸخٽ: ٿظٔؤٿن ٫ن ىٌح ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ: ٳؤهٌ 
٫ڄَ حٿ٬ٌٵ ٳ٠َد رو حٍٕٝ كظَ طنخػَ حٿزَٔ ٷزپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ 
ٷخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أثنخ ٿڄٔئًٿٌڅ ٫ن ىٌح ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ: ن٬ڂ اٙ ڃن ػٚع: هَٷش ٻٲ 

 پ ٫ٌٍطو أً ٻَٔس ٓي ريخ ؿ٫ٌظو أً كـَ ّظيهپ ٳْو ڃن حٿلَ ًحٿٸَ.ريخ حٿَؿ
 كيّغ حٿو٘وخٕ حٿ٬نزَُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٌّنْ رن ٫زْي أهزَنِ ڃوزَ ٫ن كْٜن  - 
 رن أرِ حٿلَ ٫ن حٿو٘وخٕ حٿ٬نزَُ ٷخٽ:

ٿِ ٳٸخٽ: حرنٺ ٷخٽ ٷڀض: ن٬ڂ ٷخٽ: ٙ ّـنِ  أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬ِ حرن-
 ٫ڀْٺ ًٙ طـنِ ٫ڀْو.
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 كيّغ ٫زي حهلل رن َٓؿْ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫خٛڂ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن  - 

ًٓڀڂ ٫زي حهلل رن َٓؿْ ٷخٽ: طًَڅ ىٌح حٿْ٘ن ٬ّنِ نٴٔو ٻڀڄض نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًأٻڀض ڃ٬و ًٍأّض حٿ٬ٚڃش حٿظِ رْن ٻظٴْو ًىِ ٳِ ٣َٱ نٰٞ ٻظٴو حٿٍَْٔ ٻؤنو ؿڄ٪ 

 ٬ّنِ حٿټٲ حٿڄـظڄ٪ ًٷخٽ رْيه ٳٸز٠يخ ٫ڀْو هْٚڅ ٻيْجش حٿؼآٿْپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 َٓؿْ ٷخٽ:
ًٓڀڂ اًح هَؽ ڃٔخٳَح ّٸٌٽ: حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن ٫ًؼخء ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 حٿٔٴَ ًٻآرش حٿڄنٸڀذ ًحٿلٌٍ ر٬ي حٿټٌٍ ًى٫ٌس حٿڄ٨ڀٌځ ًٌٓء حٿڄن٨َ ٳِ حٕىپ ًحٿڄخٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٫خٛڂ رخٿټٌٳش ٳڀڂ أٻظزو ٳٔڄ٬ض  - 

هلل رن َٓؿْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٬ٗزش ّليع رو ٳ٬َٳظو رو ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٫زي ح
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٓخٳَ ٷخٽ:

حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن ٫ًؼخء حٿٔٴَ ًٻآرش حٿڄنٸڀذ ًحٿلٌٍ ر٬ي حٿټٌٍ ًى٫ٌس حٿڄ٨ڀٌځ -
 ًٌٓء حٿڄن٨َ ٳِ حٕىپ ًحٿڄخٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 
 ٷخٽ:َٓؿْ 

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن ٫ًؼخء حٿٔٴَ ًٻآرش -
 حٿڄنٸڀذ ًحٿلٌٍ ر٬ي حٿټٌٍ ًى٫ٌس حٿڄ٨ڀٌځ ًٌٓء حٿڄن٨َ ٳِ حٕىپ ًحٿڄخٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ػخرض كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 
 َٓؿْ

رْن ٻظٴِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  أنو ٍأٍ حٿوخطڂ حٿٌُ-
 ًٓڀڂ ًٿڂ طټن ٿو ٛلزش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خً رن ى٘خځ كيػنِ أرِ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫زي حهلل رن  - 
 َٓؿْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

څ حٿَٔحؽ ٳبڅ حٿٴؤٍس طؤهٌ حٿٴظْڀش ٙ ّزٌٿن أكيٻڂ ٳِ حٿلـَ ًاًح نڄظڂ ٳؤ٣ٴئًح حٿَٔحؽ ٳب-
ٳظلَٵ أىپ حٿزْض ًأًٻجٌح حٕٓٸْش ًهڄًَح حٿَ٘حد ًٯڀٸٌح حٕرٌحد رخٿڀْپ ٷخٿٌح ٿٸظخىس: 

 ڃخ ّټَه ڃن حٿزٌٽ ٳِ حٿلـَ ٷخٽ: ّٸخٽ: انيخ ڃٔخٻن حٿـن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ٫خٛڂ:َٓؿْ ٷخٽ 
ًٷي ٻخڅ ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح هَؽ ٳِ ٓٴَ ٷخٽ: حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن -

٫ًؼخء حٿٔٴَ ًٻآرش حٿڄنٸڀذ ًحٿلٌٍ ر٬ي حٿټٌٍ ًى٫ٌس حٿڄ٨ڀٌځ ًٌٓء حٿڄن٨َ ٳِ حٿڄخٽ 
 ًحٕىپ ًاًح ٍؿ٪ ٷخٽ ڃؼڀيخ اٙ أڅ ّٸٌٽ: ًٌٓء حٿڄن٨َ ٳِ حٕىپ ًحٿڄخٽ ّزيأ رخٕىپ.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن كيػنخ ٫زي  - 
 ٫زي حهلل رن َٓؿْ ٷخٽ:



   

 

 

Page 119 of 605 

 الجزءالخامس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

أٷْڄض حٿٜٚس ٛٚس حٿٜزق ٳَأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ ّٜڀِ ٍٻ٬ظِ -
 حٿٴـَ ٳٸخٽ ٿو: رؤُ ٛٚطٺ حكظٔزض رٜٚطٺ ًكيٹ أً ٛٚطٺ حٿظِ ٛڀْض ڃ٬نخ.

كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٷخٽ:  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
 ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن َٓؿْ ٷخٽ:

أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٻڀض ڃ٬و ڃن ٬٣خڃو ٳٸڀض: ٯٴَ حهلل ٿٺ ّخ ٌٍٓٽ -
حهلل ٳٸڀض أٓظٰٴَ ٿٺ ٷخٽ ٬ٗزش أً ٷخٽ ٿو ٍؿپ ٷخٽ: ن٬ڂ ًٿټڂ ًٷَأ }ًحٓظٰٴَ ٿٌنزٺ 

ػڂ ن٨َص اٿَ نٰٞ ٻظٴو حّٕڄن أً ٻظٴو حَّٕٔ ٬ٗزش حٿٌُ ّ٘ٺ ًٿڀڄئڃنْن ًحٿڄئڃنخص{ 
 ٳبًح ىٌ ٻيْجش حٿـڄ٪ ٫ڀْو حٿؼآٿْپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رټَ رن ٫َْٔ أرٌ رَ٘ حٿَحٓزِ كيػنخ ػخرض أرٌ ُّي  - 
 حٿٸِْٔ ٫ن ٫خٛڂ حٕكٌٽ أنو ٷخٽ:

 ٯَْ أنو ٿڂ طټن ٿو ٛلزش. ٷي ٍأٍ ٫زي حهلل رن َٓؿْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ًأٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٙ كيػنخ َّٗٺ ٫ن  - 

 ٫خٛڂ ٫ن ٫زي حهلل رن َٓؿْ ٷخٽ:
ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىهڀض ٫ڀْو ًأٻڀض ڃن ٬٣خڃو ًَٗرض ڃن َٗحرو -

ؤنو ؿڄ٪ ٳْيخ هْٚڅ ٌٓى ٻؤنيخ ًٍأّض هخطڂ حٿنزٌس ٷخٽ ىخٗڂ ٳِ نٰٞ ٻظٴو حٿٍَْٔ ٻ
 حٿؼآٿْپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ٫خٛڂ ٫ن  - 
 ٫زي حهلل رن َٓؿْ أنو ٻخڅ ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حٿٔٚځ ٷخٽ:

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓخٳَ ٷخٽ: حٿڀيڂ أنض حٿٜخكذ ٳِ حٿٔٴَ -
ٳِ حٕىپ حٿڀيڂ حٛلزنخ ٳِ ٓٴَنخ ًحهڀٴنخ ٳِ أىڀنخ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن ٫ًؼخء  ًحٿوڀْٴش

حٿٔٴَ ًٻآرش حٿڄنٸڀذ ًڃن حٿلٌٍ ر٬ي حٿټٌٍ ًى٫ٌس حٿڄ٨ڀٌځ ًٌٓء حٿڄن٨َ ٳِ حٕىپ 
 ًحٿڄخٽ ٷخٽ ًٓجپ ٫خٛڂ ٫ن حٿلٌٍ ر٬ي حٿټٌٍ ٷخٽ: كخٍ ر٬ي ڃخ ٻخڅ.

 كيّغ حڃَأس ّٸخٽ ٿيخ ٍؿخء ٍِٟ حهلل ٫نيخ.
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن حرن َّْٓن ٫ن حڃَأس ّٸخٽ ك - 

 ٿيخ ٍؿخء ٷخٿض:
ٻنض ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً ؿخءطو حڃَأس رخرن ٿيخ ٳٸخٿض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل -

أڃنٌ  أى٩ ٿِ ٳْو رخٿزَٻش ٳبنو ٷي طٌٳِ ٿِ ػٚػش ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
أٓڀڄض ٷخٿض: ن٬ڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ؿنش كْٜنش ٳٸخٽ ٿِ ٍؿپ: 

 حٓڄ٬ِ ّخ ٍؿخء ڃخ ّٸٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ڃلڄي ٷخٽ: - 
ًأطْض ٫زْي حهلل رن ڃ٬ڄَ كيػظنخ حڃَأس ٻخنض طؤطْنخ ّٸخٽ ٿيخ ڃخًّش ٻخنض طَُأ ٳِ ًٿيىخ -

حٿٸَِٗ ًڃ٬و ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳليع ًٿٺ حٿَؿپ أڅ حڃَأس 
أطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخرن ٿيخ ٳٸخٿض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل حى٩ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أڅ 

ض ٳٸخٿض: ّزٸْو ٿِ ٳٸي ڃخص ٿِ ٷزڀو ػٚػش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أڃنٌ أٓڀڄ
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ن٬ڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ؿنش كْٜنش ٷخٿض ڃخًّش: ٷخٽ ٿِ ٫زْي حهلل رن 
 ڃ٬ڄَ: حٓڄ٬ِ ّخ ڃخًّش ٷخٽ ڃلڄي ٳوَؿض ڃن ٫ني حرن ڃ٬ڄَ ٳؤطظنخ ٳليػظنخ ىٌح حٿليّغ.

 كيّغ رَْ٘ رن حٿوٜخْٛش ٍِٟ حهلل ٫نو.
ن ْٗزخڅ ٫ن هخٿي رن ٓڄَْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنِ أٌٓى ر - 

 رَْ٘ رن نيْٺ ٫ن رَْ٘ رن حٿوٜخْٛش رَْ٘ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 ٍأٍ ٍؿٚ ّڄِ٘ ٳِ ن٬ڀْن رْن حٿٸزٌٍ ٳٸخٽ: ّخ ٛخكذ حٿٔزظْظْن أٿٸيڄخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ أٌّد ٫ن  - 

 ًّ ّٸخٽ ٿو:ٍؿپ ڃن رنِ ٓي
ىّٔڂ ٷخٽ ٷڀنخ ٿزَْ٘ رن حٿوٜخْٛش ٷخٽ ًڃخ ٻخڅ حٓڄو رَْ٘ح ٳٔڄخه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ رَْ٘ح اڅ ٿنخ ؿَْس ڃن رنِ طڄْڂ ٙ طٌ٘ ٿنخ ٷخْٛش اٙ ًىزٌح ريخ ًانيخ طوٴَ ٿنخ 
 ڃن أڃٌحٿيڂ أْٗخء أٳنؤهٌىخ ٷخٽ: ٙ.

حٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد كيػنِ ْٗن ڃن رنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُ - 
 ٓيًّ ّٸخٽ ٿو:

ىّٔڂ ٫ن رَْ٘ رن حٿوٜخْٛش ًٻخڅ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڄخه رَْ٘ح ٳٌٻَ -
 حٿليّغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ أٌٓى رن ْٗزخڅ ٫ن هخٿي رن  - 
ْٛش رَْ٘ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄَْ ٫ن رَْ٘ رن نيْٺ ٫ن رَْ٘ رن حٿوٜخ

 ٷخٽ:
ٻنض أڃخِٗ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ آهٌح رْيه ٳٸخٽ ٿِ: ّخ حرن حٿوٜخْٛش ڃخ -

أٛزلض طنٸڂ ٫ڀَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أٛزلض طڄخِٗ ٌٍٓٿو ٷخٽ أكٔزو ٷخٽ آهٌح رْيه 
ط٬خٿَ ٻپ هَْ ٷخٽ: ٳؤطْنخ ٷخٽ: ٷڀض: ڃخ أٛزلض أنٸڂ ٫ڀَ حهلل ْٗجخ ٷي أ٤٫خنِ حهلل طزخٍٹ ً

٫ڀَ ٷزٌٍ حٿڄَ٘ٻْن ٳٸخٽ: ٿٸي ٓزٶ ىئٙء هَْح ػٚع ڃَحص ػڂ أطْنخ ٫ڀَ ٷزٌٍ حٿڄٔڀڄْن 
ٳٸخٽ: ٿٸي أىٍٹ ىئٙء هَْح ٻؼَْح ػٚع ڃَحص ّٸٌٿيخ ٷخٽ: ٳزَٜ رَؿپ ّڄِ٘ رْن 
حٿڄٸخرَ ٳِ ن٬ڀْو ٳٸخٽ: ًّلٺ ّخ ٛخكذ حٿٔزظْظْن أٿٶ ٓزظْظٺ ڃَطْن أً ػٚػخ ٳن٨َ 

 ٿَؿپ ٳڀڄخ ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هڀ٪ ن٬ڀْو.ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ حٌٕٓى كيػنخ هخٿي رن ٓڄَْ كيػنخ  - 

 رَ٘ رن نيْٺ ٷخٽ:
كيػنِ رَْ٘ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ حٓڄو ٳِ حٿـخىڀْش ُكڂ رن ڃ٬زي -

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿو ٳٸخٽ: ڃخ حٓڄٺ ٷخٽ: ُكڂ ٷخٽ: ٙ رپ  ٳيخؿَ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
 أنض رَْ٘ ٳټخڅ حٓڄو

ٷخٽ: رْنخ أنخ أڃخِٗ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً ٷخٽ: ّخ حرن حٿوٜخْٛش ڃخ أٛزلض 
طنٸڂ ٫ڀَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أٛزلض طڄخِٗ ًٍٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أرٌ ْٗزخڅ: 

ٔزو ٷخٽ: آهٌح رْيه ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل رؤرِ ًأڃِ ڃخ أنٸڂ ٫ڀَ ًىٌ حٌٕٓى رن ْٗزخڅ أك
 حهلل ٫ِ ًؿپ ْٗجخ ٳٌٻَ حٿليّغ ًٷخٽ: ّخ ٛخكذ حٿٔزظْظْن أٿٶ ٓزظْظٺ.
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 كيّغ أځ ٤٫ْش ٍِٟ حهلل ٫نيخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ أٌّد ٫ن كٴٜش رنض َّْٓن ٷخٿض: - 
ن ٳٸيڃض حڃَأس ٳنِٿض ٷَٜ رنِ هڀٲ ٳليػض أڅ أهظيخ ٻخنض ٻنخ نڄن٪ ٫ٌحطٸنخ أڅ ّوَؿ-

طلض ٍؿپ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ٯِح ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ حػنظِ ٫َ٘س ٯًِس ٷخٿض أهظِ ٯًِص ڃ٬و ٓض ٯًِحص ٷخٿض ٻنخ نيحًُ 

ٓڀڂ ٳٸخٿض: ىپ حٿټڀڄَ ًنٸٌځ ٫ڀَ حٿڄََٟ ٳٔؤٿض أهظِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً
٫ڀَ اكيحنخ رؤّ ٿڄن ٿڂ ّټن ٿيخ ؿڀزخد أڅ ٙ طوَؽ ٳٸخٽ: ٿظڀزٔيخ ٛخكزظيخ ڃن ؿڀزخريخ 
ًٿظ٘يي حٿوَْ ًى٫ٌس حٿڄئڃنْن ٷخٿض ٳڀڄخ ٷيڃض أځ ٤٫ْش ٳٔؤٿظيخ أً ٓؤٿنخىخ ىپ ٓڄ٬ض 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٻٌح ًٻٌح ٷخٿض ًٻخنض ٙ طٌٻَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ْو ًٓڀڂ أريح اٙ ٷخٿض: رْزخ ٳٸخٿض: ن٬ڂ رْزخ ٷخٽ: ٿْوَؽ حٿ٬ٌحطٶ ًًحص حٿويًٍ أً ٷخٿض: ٫ڀ
حٿ٬ٌحطٶ ًًًحص حٿويًٍ ًحٿلْٞ ٳْ٘ييڅ حٿوَْ ًى٫ٌس حٿڄئڃنْن ٬ًّظِٿن حٿلْٞ 

 حٿڄٜڀَ ٳٸڀض ٕځ ٤٫ْش حٿلخثٞ: ٳٸخٿض: أًٿْْ ّ٘ييڅ ٫َٳش ًط٘يي ٻٌح ًط٘يي ٻٌح.
 كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ أٌّد ٫ن ڃلڄي ٫ن أځ ٤٫ْش ٷخٿض:كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
أطخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنلن نٰٔپ حرنظو ٫ڀْيخ حٿٔٚځ ٳٸخٽ: حٯٔڀنيخ ػٚػخ -

أً هڄٔخ أً أٻؼَ ڃن ًٿٺ اڅ ٍأّظن ًٿٺ رڄخء ًٓيٍ ًحؿ٬ڀن ٳِ حٓهَس ٻخٳٌٍح أً ْٗجخ 
آًنخه ٳؤٿٸَ اٿْنخ كٸٌه ًٷخٽ: أ٬َٗنيخ اّخه  ڃن ٻخٳٌٍ ٳبًح ٳَٯظن ٳآًننِ ٷخٿض ٳڀڄخ ٳَٯنخ

ٷخٽ ًٷخٿض كٴٜش: ٷخٽ: حٯٔڀنيخ ًطَح ػٚػخ أً هڄٔخ أً ٓز٬خ ٷخٽ ًٷخٿض أځ ٤٫ْش: 
 ڃ٤٘نخىخ ػٚػش ٷًَڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن كٴٜش ٫ن أځ ٤٫ْش  - 
 ٷخٿض:

ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀْنخ ٫ني حٿز٬ْش أڅ ٙ طنلن ٳڄخ ًٳض ڃنخ ٻخڅ ٳْڄخ أهٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-
 ٯَْ هڄْ نٌٔس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ى٘خځ ٫ن كٴٜش ٫ن أځ ٤٫ْش  - 
 ٷخٿض:

ٯًِص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓز٪ ٯًِحص أهڀٴيڂ ٳِ ٍكخٿيڂ ًأٛن٪ ٿيڂ -
 ىڂ.حٿ٬٤خځ ًأٷٌځ ٫ڀَ ڃَٟخىڂ ًأىحًُ ؿَكخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ى٘خځ ًِّّي أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن  - 
 كٴٜش ٫ن أځ ٤٫ْش ٷخٿض:

أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؤرِ ًأڃِ أڅ نوَؽ حٿ٬ٌحطٶ ًًًحص حٿويًٍ -
ًحٿلْٞ ٌّځ حٿٴ٤َ ًٌّځ حٿنلَ ٳؤڃخ حٿلْٞ ٳ٬ْظِٿن حٿڄَٜ ًّ٘ييڅ حٿوَْ ًى٫ٌس 

 ڀڄْن ٷخٽ ٷْپ: أٍأّض اكيحىن ٙ ّټٌڅ ٿيخ ؿڀزخد ٷخٽ: ٳڀظڀزٔيخ أهظيخ ڃن ؿڀزخريخ.حٿڄٔ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن حٿ٤ٴخًُ كيػنخ ى٘خځ ًِّّي  - 

 أنزؤنخ ى٘خځ رن كٔخڅ ٫ن كٴٜش رنض َّْٓن ٫ن أځ ٤٫ْش حٕنٜخٍُ ٷخٿض:
ِّّي ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٙ طلي  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ-

حٿڄَأس ٳٌٵ ػٚع اٙ ٫ڀَ ًُؽ ٳبنيخ طلي ٫ڀْو أٍر٬ش أٗيَ ٫ًَ٘ح ًٙ طڀزْ ػٌرخ 
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ڃٜزٌٯخ اٙ ٫ٜزخ ًٙ طټظلپ ًٙ طڄْ ٣ْزخ اٙ ٫ني ٣يَىخ ٷخٽ ِّّي أً ٳِ ٣يَىخ ٳبًح 
 ٣يَص ڃن ك٠ْيخ نزٌس ڃن ٷ٢ٔ ًأ٧ٴخٍ.

أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن كٴٜش رنض َّْٓن ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
 أځ ٤٫ْش ٷخٿض:

ٿڄخ ڃخطض ُّنذ رنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
ًٓڀڂ: حٯٔڀنيخ ًطَح ػٚػخ أً هڄٔخ ًحؿ٬ڀن ٳِ حٿوخڃٔش ٻخٳٌٍح أً ْٗجخ ڃن ٻخٳٌٍ ٳبًح 

 خه ٳؤ٤٫خنخ كٸٌه ًٷخٽ: أ٬َٗنيخ اّخه.ٯٔڀظنيخ ٳؤ٫ڀڄننِ ٷخٿض ٳؤ٫ڀڄن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن كٴٜش ٫ن أځ ٤٫ْش  - 

 ٷخٿض:
ٿڄخ نِٿض ىٌه حّٓش }ّزخ٬ّنٺ ٫ڀَ أڅ ٙ َّ٘ٻن رخهلل ْٗجخ{ اٿَ ٷٌٿو }ًٙ ٬ّْٜنٺ ٳِ -

ٳبنيڂ ٷي ٻخنٌح أ٬ٓيًنِ  ڃ٬ًَٱ{ ٷخٿض: ٻخڅ ڃنو حٿنْخكش ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اٙ آٽ ٳٚڅ
ٳِ حٿـخىڀْش ٳٚ ري ٿِ ڃن أڅ أ٬ٓيىڂ ٷخٿض ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: اٙ آٽ 

 ٳٚڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ آلخٵ رن ٫ؼڄخڅ حٿټٚرِ أرٌ ٬ّٸٌد  - 

 خٿض:كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫زي حٿَكڄن رن ٤٫ْش حٕنٜخٍُ ٫ن ؿيطو أځ ٤٫ْش ٷ
ٿڄخ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ؿڄ٪ نٔخء حٕنٜخٍ ٳِ رْض ػڂ ر٬غ -

اٿْين ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ٫نو ٷخځ ٫ڀَ حٿزخد ٳٔڀڂ ٳَىىڅ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ: انخ 
ٌٍٓٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿْټن ٷڀنخ ڃَكزخ رٌَٓٽ حهلل ًٌٍٓٽ ٌٍٓٽ حهلل 

أڅ ٙ طَ٘ٻن رخهلل ْٗجخ ًٙ طِنْن ًٙ طٸظڀن أًٙىٻڂ ًٙ طؤطْن رزيظخڅ  ًٷخٽ: طزخ٬ّن ٫ڀَ
طٴظَّنو رْن أّيّټن ًأٍؿڀټن ًٙ ط٬ْٜنو ٳِ ڃ٬ًَٱ ٷڀنخ: ن٬ڂ ٳڄيىنخ أّيّنخ ڃن ىحهپ 
حٿزْض ًڃي ّيه ڃن هخٍؽ حٿزْض ػڂ ٷخٽ: حٿڀيڂ أٗيي ًأڃَنخ رخٿ٬ْيّن أڅ نوَؽ حٿ٬ظٶ 

 ؿڄ٬ش ٫ڀْنخ ًٓؤٿظيخ ٫ن ٷٌٿو: ًٙ ٬ّْٜنٺ ٳِ ًحٿلْٞ ًنيَ ٫ن حطزخ٩ حٿـنخثِ ًٙ
 ڃ٬ًَٱ ٷخٿض: نيْنخ ٫ن حٿنْخكش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٯٔخڅ رن حٿَرْ٪ كيػنخ أرٌ ُّي ػخرض رن ِّّي ٫ن  - 
 ى٘خځ ٫ن كٴٜش ٫ن أځ ٤٫ْش ٷخٿض:

 نليع ڃن ٻنض ٳْڄن رخّ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټخڅ ٳْڄخ أهٌ ٫ڀْنخ أڅ ٙ ننٌف ًٙ-
 حٿَؿخٽ اٙ ڃلَڃخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ؿََّ ٬ّنِ حرن كخُځ ٫ن  - 
 ڃلڄي ٫ن أځ ٤٫ْش حٕنٜخٍّش ٷخٿض:

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَنخ أڅ نوَؽ حٿ٬ٌحطٶ ًحٿلْٞ ًًًحص حٿويًٍ -
 ٌس ڃ٪ حٿڄٔڀڄْن.ٳؤڃخ حٿلْٞ ٳ٬ْظِٿن حٿڄٜڀَ ًّ٘ييڅ حٿوَْ ًحٿي٫

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ: أهٌ حرن َّْٓن ٯٔڀو  - 
 ٫ن أځ ٤٫ْش ٷخٿض:

ٯٔڀنخ حرنش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَنخ أڅ نٰٔڀيخ رخٿٔيٍ ػٚػخ ٳبڅ أنـض ًاٙ -
 ًٿٺ ٓز٪. ٳوڄٔخ ٳبڅ أنـض ًاٙ ٳؤٻؼَ ڃن ًٿٺ ٷخٿض ٳَأّنخ أڅ أٻؼَ ڃن
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ِّّي رن ارَحىْڂ كيػنخ ڃلڄي رن َّْٓن  - 
 ٷخٽ: نزجض أڅ أځ ٤٫ْش ٷخٿض:

طٌٳِ اكيٍ رنخص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَنخ أڅ نٰٔڀيخ ػٚػخ أً هڄٔخ أً أٻؼَ ڃن -
 ٍ.ًٿٺ اڅ ٍأّن ًأڅ نـ٬پ ٳِ حٿٰٔڀش حٓهَس ْٗجخ ڃن ٓيٍ ًٻخٳٌ

 كيّغ ؿخرَ رن ٓڄَس ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  - 

 رن ٓڄَس ّٸٌٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 اڅ رْن ّيُ حٿٔخ٫ش ٻٌحرْن.-
خٹ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄ - 

 رن ٓڄَس ّٸٌٽ:
أطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄخ٫ِ رن ڃخٿٺ ٍؿپ ٷَْٜ ٳِ اُحٍه ڃخ ٫ڀْو ٍىحء ٷخٽ: -

ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃظټت ٫ڀَ ًٓخىس ٫ڀَ ّٔخٍه ٳټڀڄو ًڃخ أىٍُ ڃخ ّټڀڄو 
خ أٓڄ٪ ٳٸخٽ: حًىزٌح ًأنخ ر٬ْي ڃنو رْنِ ًرْنو ٷٌځ ٳٸخٽ: حًىزٌح رو ػڂ ٷخٽ: ٍىًه ٳټڀڄو ًأن

رو ٳخٍؿڄٌه ػڂ ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ْزخ ًأنخ أٓڄ٬و ٷخٽ ٳٸخٽ: أٻڀڄخ 
نٴَنخ ٳِ ٓزْپ حهلل هڀٲ أكيىڂ ٿو نزْذ ٻنزْذ حٿظْْ ّڄنق اكيحىن حٿټؼزش ڃن حٿڀزن ًحهلل 

 ٙ أٷيٍ ٫ڀَ أكيىڂ اٙ نټڀض رو.
حٵ أنزؤنخ آَحثْپ ٷخٽ: أهزَنِ ٓڄخٹ أنو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُ - 

 ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٓڄَس ّٸٌٽ:
ٻخڅ ڃئًڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّئًڅ ػڂ ّڄيپ ٳٚ ّٸْڂ كظَ اًح ٍأٍ ٌٍٓٽ -

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي هَؽ أٷخځ حٿٜٚس كْن َّحه.
ذ ٫ن حٿڄيخؿَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي كيػنخ حرن أرِ ًث - 

ڃٔڄخٍ ٫ن ٫خڃَ رن ٬ٓي ٷخٽ: ٓؤٿض ؿخرَ رن ٓڄَس ٫ن كيّغ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ٙ ِّحٽ حٿيّن ٷخثڄخ كظَ ّټٌڅ اػنخ ٫َ٘ هڀْٴش ڃن ٷَّٖ ػڂ ّوَؽ ٻٌحرٌڅ رْن ّيُ -
ٻنِ حٕرْٞ ٻٍَٔ ًآٽ ٻٍَٔ ًاًح حٿٔخ٫ش ػڂ طوَؽ ٫ٜخرش ڃن حٿڄٔڀڄْن ٳْٔظوَؿٌڅ 

 أ٤٫َ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أكيٻڂ هَْح ٳڀْزيأ رنٴٔو ًأىڀو ًأنخ ٳ٣َټڂ ٫ڀَ حٿلٌٝ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٫زْي حهلل رن حٿٸز٤ْش ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٓڄَس ٷخٽ:
حٿٔٚځ ٫ڀْټڂ رؤّيّنخ ّڄْنخ ٻنخ اًح ٛڀْنخ ًٍحء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀنخ: -

ًٗڄخٙ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃخ رخٽ أٷٌحځ َّڃٌڅ رؤّيّيڂ ٻؤنيخ أًنخد 
حٿوْپ حٿ٘ڄْ أٙ ّٔټن أكيٻڂ ًَّْ٘ رْيه ٫ڀَ ٳوٌه ػڂ ّٔڀڂ ٫ڀَ ٛخكزو ٫ن ّڄْنو 

 ٫ًن ٗڄخٿو.
 ٓڄخٹ ٷخٽ: كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن - 
ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٓڄَس ًٓجپ ٫ن ْٗذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٻخڅ ٳِ ٍأٓو -

 ٬َٗحص اًح ىىن ٍأٓو ٿن طظزْن ًاًح ٿڂ ّيىنو طزْن.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٓڄ٪ ؿخرَح  - 
 ّٸٌٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 حٿ٨يَ د}ٓزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ{ ًنلٌىخ ًٳِ حٿٜزق رؤ٣ٌٽ ڃن ًٿٺ. ّٸَأ ٳِ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ٫ن َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٓڄَس أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 حٿظڄٌٔح ٿْڀش حٿٸيٍ ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ.-
ىحًى كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٷخٽ: ٷڀض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن  - 

 ٿـخرَ رن ٓڄَس:
أٻنض طـخٿْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ن٬ڂ ٳټخڅ ٣ٌّپ حٿٜڄض ٷڀْپ حٿ٠لٺ -

 ًٻخڅ أٛلخرو ٌّٻًَڅ ٫نيه حٿ٬َ٘ ًأْٗخء ڃن أڃٌٍىڂ ٳ٠ْلټٌڅ ًٍرڄخ طزٔڂ.
ِ ًىٌح ٿٴ٦ ٫زي حهلل ٷخٙ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي ًڃئڃپ حٿڄ٬ن - 

 كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ؿ٬ٴَ رن أرِ ػٌٍ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس.
أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أطٌٟؤ ڃن ٿلٌځ حٿٰنڂ ٷخٽ: ٙ ٷخٽ: ٳؤٛڀِ ٳِ -

ڃَحف حٿٰنڂ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: أطٌٟؤ ڃن ٿلٌځ حٗرپ ٷخٽ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ٳؤٛڀِ ٳِ أ٤٫خنيخ 
 .ٷخٽ: ٙ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ٤ن كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس  - 
 ٷخٽ:

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٗټپ حٿ٬ْن ڃنيٌّ حٿ٬ٸذ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄَ رن ٬ٓي أرٌ ىحًى حٿلٴَُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄخٹ  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٷخثڄخ ًّـڀْ رْن حٿو٤زظْن ًّٸَأ آّخص ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل -

 ًٌّٻَ حٿنخّ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن أٓخڃش كيػنخ ڃـخٿي ٫ن ٫خڃَ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٓڄَس حٿٌٔحثِ ٷخٽ:
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ كـش حٿٌىح٩: اڅ ىٌح حٿيّن ٿن ِّحٽ -

ڃن نخًأه ٙ ٠َّه ڃوخٿٲ ًٙ ڃٴخٍٵ كظَ ّڄ٠ِ ڃن أڃظِ حػنخ ٫َ٘ هڀْٴش ٧خىَح ٫ڀَ 
 ٷخٽ: ػڂ طټڀڂ رِ٘ء ٿڂ أٳيڄو ٳٸڀض ٕرِ: ڃخ ٷخٽ ٷخٽ: ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس - 
نخٷش ٿيڂ أً ر٬َْىڂ ٳَهٚ ٿيڂ  أڅ أىپ رْض ٻخنٌح رخٿلَس ڃلظخؿْن ٷخٽ: ٳڄخطض ٫نيىڂ-

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أٻڀيخ ٷخٽ: ٳ٬ٜڄظيڂ رٸْش ٗظخثيڂ أً ٓنظيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  - 

 رن ٓڄَس ّٸٌٽ:
خ ٌٍٓٽ حهلل ڃخص ڃخص ٍؿپ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطخه ٍؿپ ٳٸخٽ: ّ-

ٳٚڅ ٷخٽ: ٿڂ ّڄض ػڂ أطخه حٿؼخنْش ػڂ حٿؼخٿؼش ٳؤهزَه ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٻْٲ 
 ڃخص ٷخٽ: نلَ نٴٔو رڄ٘ٸٚ ٷخٽ: ٳڀڂ ّٜپ ٫ڀْو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ڃـخٿي ٫ن ٫خڃَ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس  - 
 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ كـش حٿٌىح٩:حٿٌٔحثِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ

ٙ ِّحٽ ىٌح حٿيّن ٧خىَح ٫ڀَ ڃن نخًأه ٙ ٠َّه ڃوخٿٲ ًٙ ڃٴخٍٵ كظَ ّڄ٠ِ ڃن -
أڃظِ حػنخ ٫َ٘ أڃَْح ٻڀيڂ ػڂ هٴِ ڃن ٷٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ًٻخڅ 

ڃخ حٿٌُ هٴِ ڃن أرِ أٷَد اٿَ ٍحكڀش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنِ ٳٸڀض: ّخ أرظخه 
 ٷٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّٸٌٽ: ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٷخٽ: - 
ٓؤٿض ؿخرَ رن ٓڄَس ٻْٲ ٻخڅ ّو٤ذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٻخڅ ّو٤ذ -

 .ٷخثڄخ ٯَْ أنو ّٸ٬ي ٷ٬يس ػڂ ّٸٌځ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  - 

 رن ٓڄَس ّٸٌٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 اڅ رْن ّيُ حٿٔخ٫ش ٻٌحرْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  - 

 رن ٓڄَس ّٸٌٽ:
ِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄخ٫ِ رن ڃخٿٺ ٍؿپ ٷَْٜ ٳِ اُحٍه ڃخ ٫ڀْو ٍىحء ٷخٽ أط-

ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃظټت ٫ڀَ ًٓخىس ٫ڀَ ّٔخٍه ٳټڀڄو ًڃخ أىٍُ ڃخ ّټڀڄو 
ًأنخ ر٬ْي ڃنو رْنِ ًرْنو ٷٌځ ٳٸخٽ حًىزٌح رو ػڂ ٷخٽ: ٍىًه ٳټڀڄو ًأنخ أٓڄ٪ ٳٸخٽ: حًىزٌح 

خځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ْزخ ًأنخ أٓڄ٬و ٷخٽ ٳٸخٽ: أٻڀڄخ رو ٳخٍؿڄٌه ػڂ ٷ
نٴَنخ ٳِ ٓزْپ حهلل هڀٲ أكيىڂ ٿو نزْذ ٻنزْذ حٿظْْ ّڄنق اكيحىن حٿټؼزش ڃن حٿڀزن ًحهلل 

 ٙ أٷيٍ ٫ڀَ أكيىڂ اٙ نټڀض رو.
ڄ٪ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ آَحثْپ أهزَنِ ٓڄخٹ أنو ٓ - 

 ؿخرَ رن ٓڄَس ّٸٌٽ:
ٻخڅ ڃئًڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّئًڅ ػڂ ّڄيپ ٳٚ ّٸْڂ كظَ اًح ٍأٍ ٌٍٓٽ -

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي هَؽ أٷخځ كْن َّحه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿڄيخؿَ رن  - 

خرَ رن ٓڄَس ٫ن كيّغ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ڃٔڄخٍ ٫ن ٫خڃَ رن ٬ٓي ٷخٽ ٓؤٿض ؿ
 ًٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ٙ ِّحٽ حٿيّن ٷخثڄخ كظَ ّټٌڅ حػنخ ٫َ٘ هڀْٴش ڃن ٷَّٖ ػڂ ّوَؽ ٻٌحرٌڅ رْن ّيُ -
حٿٔخ٫ش ػڂ ّوَؽ ٫ٜخرش ڃن حٿڄٔڀڄْن ّٔظوَؿٌڅ ٻنِ حٕرْٞ ٻٍَٔ ًآٽ ٻٍَٔ ًاًح 

 َ أكيٻڂ هَْح ٳڀْزيأ رنٴٔو ًأىڀو ًأنخ ٳ٣َټڂ ٫ڀَ حٿلٌٝ.أ٤٫َ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٫زْي حهلل رن حٿٸز٤ْش ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٓڄَس ٷخٽ:
ٻنخ اًح ٛڀْنخ ًٍحء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀنخ: حٿٔٚځ ٫ڀْټڂ رؤّيّنخ ّڄْنخ -

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃخ رخٽ أٷٌحځ َّڃٌڅ رؤّيّيڂ ٻؤنيخ أًنخد ًٗڄخٙ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ
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حٿوْپ حٿ٘ڄْ ٙ ّٔټن أكيىڂ ًَّْ٘ رْيه ٫ڀَ ٳوٌه ػڂ ّٔڀڂ ٫ڀَ ٛخكزو ٫ن ّڄْنو ٫ًن 
 ٗڄخٿو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٷخٽ: - 
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٻخڅ ٳِ ٍأٓو ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٓڄَس ًٓجپ ٫ن ْٗذ حٿنزِ ٛڀَ ح-

 ٬َٗحص اًح ىىن ٍأٓو ٿڂ طظزْن ًاًح ٿڂ ّيىنو طزْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٓڄ٪ ؿخرَح  - 

 ّٸٌٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ حٿ٨يَ د}ٓزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ{ ًنلٌىخ -

 ڃن ًٿٺ.ًٳِ حٿٜزق رؤ٣ٌٽ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ٫ن َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٓڄَس أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 حٿظڄٌٔح ٿْڀش حٿٸيٍ ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٷخٽ: - 
نض طـخٿْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټخڅ ٣ٌّپ حٿٜڄض ٷڀض ٿـخرَ رن ٓڄَس: أٻ-

ٷڀْپ حٿ٠لٺ ًٻخڅ أٛلخرو ٌّٻًَڅ ٫نيه حٿ٬َ٘ ًأْٗخء ڃن أڃٌٍىڂ ٳ٠ْلټٌڅ ًٍرڄخ 
 طزٔڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي ًڃئڃپ حٿڄ٬نِ ًىٌح ٿٴ٦ ٫زي حهلل  - 
 ِ ػٌٍ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَسكيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ؿ٬ٴَ رن أر

أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أطٌٟؤ ڃن ٿلٌځ حٿٰنڂ ٷخٽ: ٙ ٷخٽ: ٳؤٛڀِ ٳِ -
ڃَحف حٿٰنڂ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: أطٌٟؤ ڃن ٿلٌځ حٗرپ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: أطٌٟؤ ڃن ٿلٌځ حٗرپ 

 ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ٳؤٛڀِ ٳِ أ٤٫خنيخ ٷخٽ: ٙ.
أرٌ ٷ٤ن أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 ٷخٽ:
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أٗټپ حٿ٬ْن ڃنيٌّ حٿ٬ٸذ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄَ رن ٬ٓي أرٌ ىحًى حٿلٴَُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄخٹ  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ْ رْن حٿو٤زظْن ًّٸَأ رآّخص ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٷخثڄخ ًّـڀ-

 ًٌّٻَ حٿنخّ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن أٓخڃش كيػنخ ڃـخٿي ٫ن ٫خڃَ ٫ن ٫خڃَ رن  - 

 ؿخرَ حٿٌٔحثِ ٷخٽ:
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ كـش حٿٌىح٩: اڅ ىٌح حٿيّن ٿن ِّحٽ -

ّڄ٠ِ ڃن أڃظِ حػنخ ٫َ٘ هڀْٴش  ٧خىَح ٫ڀَ نخًأه ٙ ٠َّه ڃوخٿٲ ًٙ ڃٴخٍٵ كظَ
 ٷخٽ: ػڂ طټڀڂ رِ٘ء ٿڂ أٳيڄو ٳٸڀض ٕرِ: ڃخ ٷخٽ: ٷخٽ: ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس  - 
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أڅ أىپ رْض ٻخنٌح رخٿلَس ڃلظخؿْن ٳڄخطض ٫نيىڂ نخٷش ٿيڂ أً ر٬َْ ٿيڂ ٳَهٚ ٿيڂ حٿنزِ -
 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أٻڀيخ ٷخٽ: ٳ٬ٜڄظيڂ رٸْش ٗظخثيڂ أً ٓنظيڂ.ٛڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٷخٽ:  - 
 ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:

ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ رْن ّيُ حٿٔخ٫ش ٻٌحرْن ٷخٽ ٓڄخٹ: ًٓڄ٬ض أهِ -
 كًٌٍىڂ.ّٸٌٽ: ٷخٽ ؿخرَ: ٳخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد أنو  - 
 ٓؤٽ ؿخرَ رن ٓڄَس.

ٻْٲ ٻخڅ ّٜن٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ حٿٜزق ٷخٽ: ٻخڅ ّٸ٬ي ٳِ -
 ڃٸ٬يه كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ.

ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن - 
 ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

ٿظٴظلن ٫ٜخرش ڃن حٿڄٔڀڄْن أً ڃن حٿڄئڃنْن ٻنِ آٽ ٻٍَٔ حٿٌُ ٳِ حٕرْٞ ٷخٽ: -
 ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ: اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٓڄَ حٿڄيّنش ٣ْزش.

ن ؿخرَ رن ٓڄَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٓڄخٹ ٫ - 
 ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 رْن ّيُ حٿٔخ٫ش ٻٌحرٌڅ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس  - 

 ٷخٽ:
ڃخص رٰپ ًٷخٽ كڄخى رن ٓڀڄش نخٷش ٫ني ٍؿپ ٳؤطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

خرَ رن ٓڄَس: أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٜخكزيخ: أڃخ ٿٺ ّٔظٴظْو ٳ٫ِڂ ؿ
 ڃخ ّٰنْٺ ٫نيخ ٷخٽ: ٙ ٷخٽ: حًىذ ٳټڀيخ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن: حٿٌٜحد نخٷش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃْڄٌڅ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حٿَٷِ كيػنخ  - 
 رن ٫ڄَْ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ: ٫زْي حهلل ٬ّنِ حرن ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ

ٓڄ٬ض ٍؿٚ ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٛڀِ ٳِ ػٌرِ حٿٌُ آطِ ٳْو أىڀِ ٷخٽ: -
ن٬ڂ اٙ أڅ طٍَ ٳْو ْٗجخ طٰٔڀو ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ أرِ: ىٌح حٿليّغ ٙ َّٳ٪ ٫ن 

 ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ.
خ أٌّد ٬ّنِ حرن ؿخرَ ٫ن ٓڄخٹ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػن - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ رنخ حٿٜٚس حٿڄټظٌرش ًٙ ٤ّْپ ٳْيخ ًٙ ّوٲ -

 ٤ًٓخ ڃن ًٿٺ ًٻخڅ ّئهَ حٿ٬ظڄش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ٷَځ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن  - 

 ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٷخثڄخ ٳڄن كيػٺ أنو ٍآه ّو٤ذ اٙ ٷخثڄخ -

 ٳٸي ٻٌد ًٿټنو ٍرڄخ هَؽ ًٍأٍ حٿنخّ ٳِ ٷڀش ٳـڀْ ػڂ ّؼٌرٌڅ ػڂ ّٸٌځ ٳْو٤ذ ٷخثڄخ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ رټَْ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٣يڄخڅ كيػنِ  - 
 ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس

 انِ ٫َٕٱ كـَح رڄټش ٻخڅ ّٔڀڂ ٫ڀِ ٷزپ أڅ أر٬غ انِ ٫َٕٳو حٓڅ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫زي حهلل رن ڃلڄي  - 

 ٷخٽ:
ًٓڀڂ ّئهَ  كيػنخ أرٌ حٕكٌٙ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ: ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

 ٛٚس حٿ٬٘خء حٓهَس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫زي حهلل رن ڃلڄي  - 

 كيػنخ كخطڂ رن آڄخ٫ْپ ٫ن حٿڄيخؿَ رن ڃٔڄخٍ ٫ن ٫خڃَ رن ٬ٓي رن أرِ ًٷخٙ ٷخٽ:
 ٻظزض اٿَ ؿخرَ رن ٓڄَس ڃ٪ ٯٚڃِ أهزَنِ رِ٘ء ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳټظذ اٿِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ؿڄ٬ش ٫ْ٘ش ٍؿڂ 
حٕٓڀڄِ ّٸٌٽ: ٙ ِّحٽ حٿيّن ٷخثڄخ كظَ طٸٌځ حٿٔخ٫ش أً ّټٌڅ ٫ڀْټڂ حػنخ ٫َ٘ هڀْٴش ٻڀيڂ 

 ڃن ٷَّٖ.
 ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ: - 
 ٫ٜزش حٿڄٔڀڄْن ّٴظظلٌڅ حٿزْض حٕرْٞ رْض ٻٍَٔ ًآٽ ٻٍَٔ.-

څ رْن ّيُ حٿٔخ٫ش ٻٌحرْن ٳخكًٌٍىڂ ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ: اًح أ٤٫َ حهلل طزخٍٹ ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ: ا
 ًط٬خٿَ أكيٻڂ هَْح ٳڀْزيأ رنٴٔو ًأىپ رْظو ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ: أنخ ٳ٣َټڂ ٫ڀَ حٿلٌٝ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫زي حهلل رن ڃلڄي  - 
أرِ ّلَْ ٫ن ٫ڄَحڅ رن ٍرخف ٫ن ٫ڀِ رن ٫ڄخٍس كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٫ن ُٻَّخ رن ْٓخه 

 ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ٻنض ٳِ ڃـڀْ ٳْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًأرِ ٓڄَس ؿخٿْ أڃخڃِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: اڅ حٿٴلٖ ًحٿظٴلٖ ٿْٔخ ڃن حٗٓٚځ ًاڅ أكٔن حٿنخّ آٚڃخ 
 أكٔنيڂ هڀٸخ.

أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ًٓڄ٬ظو أنخ ڃنو كيػنخ ڃلڄي رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
حٿٸخٓڂ حٕٓيُ كيػنخ ٳ٤َ ٫ن أرِ هخٿي حٿٌحٿزِ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 ػٚع أهخٱ ٫ڀَ أڃظِ حٙٓظٔٸخء رخٕنٌحء ًكْٲ حٿٔڀ٤خڅ ًطټٌّذ رخٿٸيٍ.-
كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 رن ٓڄَس ٷخٽ:
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٷخثڄخ ػڂ ّٸ٬ي ٷ٬يس ٙ ّظټڀڂ ػڂ ّٸٌځ ٳْو٤ذ -

 ه٤زش أهٍَ ٫ڀَ ڃنزَه ٳڄن كيػٺ أنو َّحه ّو٤ذ ٷخ٫يح ٳٚ طٜيٷو.
يػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ك - 

 ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حرن حٿيكيحف ٷخٽ كـخؽ ٫ڀَ أرِ حٿيكيحف ػڂ -

أطِ رٴَّ ڃ٬ًٍَ ٳ٬ٸڀو ٍؿپ ٳَٻزو ٳـ٬پ ّظٌٷٚ رو ًنلن نظز٬و ن٬َٔ هڀٴو ٷخٽ ٳٸخٽ 
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ڂ ٷخٽ: ٻڂ ٫ٌٵ ڃ٬ڀٶ أً ڃيٿَ ٳِ حٿـنش ٕرِ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
 حٿيكيحف.

 ٷخٽ كـخؽ ٳِ كيّؼو: - 
ٷخٽ ٍؿپ ڃ٬نخ ٫ني ؿخرَ رن ٓڄَس ٳِ حٿڄـڀْ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: -

 ٻڂ ٫ٌٵ ڃيٿَ ٕرِ حٿيكيحف ٳِ حٿـنش.
َد ٷخٽ: كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن ك - 

 ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
 ٍأّض هخطڄخ ٳِ ٧يَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻؤنو ر٠ْش كڄخځ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٷخٽ:  - 

 ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 ٳٸخٽ ٻڀڄش ٿڂ أٓڄ٬يخ ٳٸخٽ حٿٸٌځ: ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.ّټٌڅ حػنخ ٫َ٘ أڃَْح -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن حٿڄْٔذ  - 

 ٫ن ٍحٳ٪ ٫ن طڄْڂ رن ٣َٳش ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
 ٿْو رَٜه.أڃخ ّوَ٘ أكيٻڂ اًح ٍٳ٪ ٍأٓو ًىٌ ٳِ حٿٜٚس أڅ ٙ َّؿ٪ ا-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٓڄخٹ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ؿخرَ رن  - 

 ٓڄَس ّٸٌٽ:
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ ِّحٽ حٗٓٚځ ٫ِِّح اٿَ حػنِ ٫َ٘ -

 هڀْٴش ٳٸخٽ ٻڀڄش هٴْش ٿڂ أٳيڄيخ ٷخٽ ٷڀض ٕرِ: ڃخ ٷخٽ ٷخٽ ٷخٽ ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓڄخٹ ٷخٽ ٓڄ٬ض ؿخرَ كيػنخ  - 

 رن ٓڄَس ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 رْن ّيُ حٿٔخ٫ش ٻٌحرٌڅ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٓڄَس ٷخٽ:
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿْ٘ذ اٙ ٬َٗحص ٳِ ڃٴَٵ ٍأٓو ڃخ ٻخڅ ٳِ ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛ-

 اًح حىىن ًحٍحىن حٿيىن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ڃـخٿي ٫ن ٫خڃَ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس  - 

 حٿٌٔحثِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ كـش حٿٌىح٩:
ٙ ٠َّه ڃوخٿٲ ًٙ ڃٴخٍٵ كظَ ّڄ٠ِ ڃن ٙ ِّحٽ ىٌح حٿيّن ٧خىَح ٫ڀَ ڃن نخًأه -

أڃظِ اػنخ ٫َ٘ أڃَْح ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ ٷخٽ: ػڂ هٴِ ٫ڀِ ٷٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٷخٽ: ًٻخڅ أرِ أٷَد اٿَ ٍحكڀش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنِ ٳٸڀض: ّخ أرظخه 

ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ  ڃخ حٿٌُ هٴِ ٫ڀِ ڃن ٷٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّٸٌٽ:
 ٷخٽ: ٳؤٗيي ٫ڀَ اٳيخځ أرِ اّخُ ٷخٽ: ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ُىَْ كيػنخ ٓڄخٹ رن كَد ٷخٽ أنزؤنِ  - 
 ؿخرَ رن ٓڄَس:
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أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ذ ٷخثڄخ ٫ڀَ حٿڄنزَ ػڂ ّـڀْ ػڂ ّٸٌځ -
ٿِ ؿخرَ: ٳڄن نزؤٹ أنو ٻخڅ ّو٤ذ ٷخ٫يح ٳٸي ٻٌد ٳٸي ًحهلل ٳْو٤ذ ٷخثڄخ ٷخٽ ٳٸخٽ 

 ٛڀْض ڃ٬و أٻؼَ ڃن أٿٴِ ٛٚس.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ُىَْ كيػنخ ٓڄخٹ رن كَد ٷخٽ: - 
ٓؤٿض ؿخرَح ٫ن ٛٚس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٻخڅ ّوٴٲ ًٙ ّٜڀِ ٛٚس -

ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸَأ ٳِ حٿٴـَ د}ٷخٱ ىئٙء ٷخٽ: ًنزؤنِ أڅ ٍ
 ًحٿٸَآڅ حٿڄـْي{ ًنلٌىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ًأرٌ حٿن٠َ ٷخٙ كيػنخ ُىَْ كيػنخ ٓڄخٹ رن  - 
 كَد ٷخٽ:

ٓؤٿض ؿخرَ رن ٓڄَس: أٻنض طـخٿْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ن٬ڂ ٻؼَْح ٻخڅ -
ڃن ڃٜٚه حٿٌُ ّٜڀِ ٳْو حٿٜزق كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ٳبًح ٣ڀ٬ض حٿ٘ڄْ ٷخځ ٙ ّٸٌځ 

ًٻخڅ ٤ّْپ ٷخٽ أرٌ حٿن٠َ: ٻؼَْ حٿٜڄخص ٳْظليػٌڅ ٳْؤهًٌڅ ٳِ أڃَ حٿـخىڀْش 
 ٳ٠ْلټٌڅ ًّظزٔڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ ٫ن ُحثيس ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن  - 
 ٓڄَس ٷخٽ:

٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ حٿٴـَ ٷ٬ي ٳِ ڃٜٚه كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ  ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حٿو-
 ٷخٽ: ًٻخڅ ّٸَأ ٳِ ٛٚس حٿٴـَ د}ٷخٱ ًحٿٸَآڅ حٿڄـْي{ ًٻخنض ٛٚطو ر٬ي طوٴْٴخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٫ن ُحثيس ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ: - 
خثڄخ ٳڄن كيػٺ أنو ؿڀْ ٳټٌرو ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٷ-

ٷخٽ ًٷخٽ ؿخرَ: ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ه٤زظْن ّو٤ذ ػڂ ّـڀْ ػڂ 
ّٸٌځ ٳْو٤ذ ًٻخنض ه٤زش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ه٤زظْن ّو٤ذ ػڂ 

 ّـڀْ ػڂ ّٸٌځ ٳْو٤ذ ًٻخنض ه٤زش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٛٚطو ٷٜيح.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ أرٌ حٕكٌٙ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد كيػنخ  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ٛڀْض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬ْيّن ٯَْ ڃَس ًٙ ڃَطْن رَْٰ أًحڅ ًٙ -

 اٷخڃش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن حٿَإحِٓ كيػنخ ُىَْ ٫ن ٓڄخٹ  - 
 ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:٫
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَ أڅ ٍؿٚ ٷظپ نٴٔو ٷخٽ: اًح ٙ أٛڀِ ٫ڀْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ُىَْ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن  - 

 ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
هلل ٫ڀْو ٻخڅ رٚٽ ّئًڅ اًح ُحٿض حٿ٘ڄْ ٙ ّوَځ ػڂ ٙ ّٸْڂ كظَ ّوَؽ حٿنزِ ٛڀَ ح-

 ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳبًح هَؽ أٷخځ كْن َّحه.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٷخٽ: - 
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نزؤنِ ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ ٻخڅ ڃئًڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّئًڅ ػڂ ّڄيپ ٳٚ -
 كْن َّحه. ّٸْڂ كظَ اًح ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ أٷخځ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ُىَْ كيػنخ ٓڄخٹ رن كَد  - 
 ٷخٽ:

نزؤنِ ؿخرَ رن ٓڄَس: أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّو٤ذ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٷخثڄخ -
ػڂ ّـڀْ ػڂ ّٸٌځ ٳْو٤ذ ٷخثڄخ ٳڄن نزؤٹ أنو ٻخڅ ّو٤ذ ؿخٿٔخ ٳٸي ٻٌد ٳٸي ًحهلل ٛڀْض 

 أٻؼَ ڃن أٿٴِ ٛٚس.ڃ٬و 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ُىَْ كيػنخ ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس  - 

 ٷخٽ:
ٻخڅ رٚٽ ّئًڅ اًح ىك٠ض ػڂ ٙ ّٸْڂ كظَ ٍَّ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبًح ٍآه أٷخځ -

 كْن َّحه.
خٹ ٫ن ؿخرَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄ - 

 ٓڄَس ٷخٽ:
ٗييص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻؼَ ڃن ڃخثش ڃَس ٳِ حٿڄٔـي ًأٛلخرو ّظٌحٻًَڅ -

 حٿ٬َ٘ ًأْٗخء ڃن أڃَ حٿـخىڀْش ٳَرڄخ طزٔڂ ڃ٬يڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٓڄَس:
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍر٪ ڃَحص ٳؤڃَ رَؿڄو. أڅ ڃخ٫ِح ؿخء ٳؤٷَ ٫ني حٿنزِ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 َٓس ٷخٽ:
 ٻنخ اًح ؿجنخ اٿْو ٬ّنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڀْ أكينخ كْغ ّنظيِ.-
٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ  - 

 ٓڄَس:
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿڂ ّيٌىّخ ًّيٌىّش ًٷخٽ ًٿڂ ّټن ّئًڅ ٿٌَٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٬ْيّن ًاڅ ٍؿٚ ٷظپ نٴٔو ٳڀڂ ّٜپ ٫ڀْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ.

ن ؿخرَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ - 
 ٓڄَس ٍٳ٬و ٷخٽ:

ٙ ِّحٽ ىٌح حٿيّن ٷخثڄخ ّٸخطپ ٫ڀْو ٫ٜخرش كظَ طٸٌځ حٿٔخ٫ش ٷخٽ َّٗٺ: ٓڄ٬ظو ڃن -
 أهْو ارَحىْڂ رن كَد ٷڀض ٿَّ٘ٺ ٫ڄن ًٻَه ىٌ ٿټڂ أنظڂ ٷخٽ: ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس.

ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ُىَْ كيػنخ ُّخى رن هْؼڄش ٫ن حٌٕٓى ر - 
٬ْٓي حٿيڄيحنِ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٷخٽ ٷخٽ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ّټٌڅ ر٬يُ حػنخ ٫َ٘ هڀْٴش ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ ٷخٽ: ػڂ ٍؿ٪ اٿَ ڃنِٿو ٳؤطظو ٷَّٖ ٳٸخٿٌح: -

 ػڂ ّټٌڅ ڃخًح ٷخٽ: ػڂ ّټٌڅ حٿيَؽ.
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خ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ُىَْ كيػنخ ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
 ٓڄَس.

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَ ٿو ٍؿپ نلَ نٴٔو رڄ٘خٷٚ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -
 ٫ڀْو ًٓڀڂ: اًح ٙ أٛڀِ ٫ڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ُىَْ كيػنخ ٓڄخٹ رن كَد كيػنِ  - 
 ؿخرَ.

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ّټٌڅ ر٬يُ اػنخ ٫َ٘ أڃَْح ػڂ أىٍُ ڃخ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ -
 ٷخٽ ر٬ي ًٿٺ ٳٔؤٿض حٿٸٌځ ٻڀيڂ ٳٸخٿٌح ٷخٽ: ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ُىَْ كيػنخ ٓڄخٹ كيػنِ ؿخرَ رن  - 
 ٓڄَس أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 حٿٔخ٫ش ٻٌحرْن ٳٸڀض: أأنض ٓڄ٬ظو ٷخٽ: انخ ٓڄ٬ظو.اڅ رْن ّيُ -
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس: - 
 أڅ ٍؿٚ ٷظپ نٴٔو ٳڀڂ ّٜپ ٫ڀْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-
رن ٓڄَس  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ُحثيس كيػنخ ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ - 

 ٷخٽ:
ڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ٢ ّو٤ذ ٳِ حٿـڄ٬ش اٙ ٷخثڄخ ٳڄن كيػٺ أنو -

ؿڀْ ٳټٌرو ٳبنو ٿڂ ّٴ٬پ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ػڂ ّٸ٬ي ػڂ ّٸٌځ ٳْو٤ذ 
 ٻخڅ ّو٤ذ ه٤زظْن ّٸ٬ي رْنيڄخ ٳِ حٿـڄ٬ش.

ڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ك - 
 ٓڄَس ٷخٽ:

ڃخ ٻخڅ ٳِ ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿْ٘ذ اٙ ٬َٗحص ٳِ ڃٴَٵ ٍأٓو -
 اًح ىٌ حىىن ًحٍحىن حٿيىن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓڄخٹ ٫ن  - 
 ؿخرَ رن ٓڄَس:

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿڂ ڃخ٫ِ رن ڃخٿٺ ًٿڂ ٌّٻَ ؿڀيح.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ًأرٌ ٻخڃپ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓڄخٹ  - 

 ٷخٽ أرٌ ٻخڃپ:
 أنزؤنخ ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ: ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٷخثڄخ.-
رن ٓڀڄش ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿ٬ٴَ رن أرِ ػٌٍ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى - 

 ؿخرَ رن ٓڄَس ٫ن ؿيه.
أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ أطٌٟؤ ڃن ٿلٌځ حٿٰنڂ ٷخٽ: اڅ ٗجض -

ٳ٬ڀض ًاڅ ٗجض ٿڂ طٴ٬پ ٷخٽ: أطٌٟؤ ڃن ٿلٌځ حٗرپ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ٳٸٲ ػڂ ٍؿ٪ ٳٸخٽ: ّخ 
زخص حٿٰنڂ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: أٛڀِ ٳِ ڃزخٍٹ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أٛڀِ ٳِ ڃ

 حٗرپ ٷخٽ: ٙ.



   

 

 

Page 133 of 605 

 الجزءالخامس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ أنزؤنخ ٫َْٔ رن ٌّنْ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن  - 
 أرِ هخٿي حٿٌحٿزِ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّْ٘ رؤٛز٬ْو ًّٸٌٽ: ر٬ؼض أنخ ًحٿٔخ٫ش ٻيٌه ڃن -
 ىٌه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن ڃييُ كيػنخ ٫ٌحنش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ  - 
 ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ: ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

اًح ىڀٺ ٻٍَٔ ٳٚ ٻٍَٔ ر٬يه ًاًح ىڀٺ ٷَْٜ ٳٚ ٷَْٜ ر٬يه ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿظنٴٸن -
 ٻنٌُىڄخ ٳِ ٓزْپ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٷخٽ  كيػنخ ٫زي 
 ٓڄ٬ض ؿخرَرن ٓڄَس ّٸٌٽ:

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ّټٌڅ اػنخ ٫َ٘ أڃَْح ٷخٽ ٳٸخٽ ٻڀڄش ٿڂ -
 أٓڄ٬يخ ٷخٽ أرِ انو ٷخٽ ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.  

٫ن ُحثيس ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ - 
 ٓڄَس ٷخٽ:

ڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٷ٢ اٙ ًىٌ ٷخثڂ ٳڄن كيػٺ -
 أنو  ٍآه ّو٤ذ ًىٌ ٷخ٫ي ٳٸي ٻٌد ٷخٽ: ًٷخٽ ٓڄخٹ: ٷخٽ ؿخرَ رن ٓڄَس:

څ ٻخنض ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًه٤زظو ٷٜيح ًٷخٽ ؿخرَ رن ٓڄَس: ٻخ-
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٷخثڄخ ػڂ ّـڀْ ػڂ ّٸٌځ ٳْو٤ذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 
حٿڄْٔذ رن ٍحٳ٪ ّليع ٫ن طڄْڂ رن ٣َٳش ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 حٻڂ ٫ِّن ًىڂ ٷ٬ٌى.ًٓڀڂ أنو هَؽ ٫ڀَ أٛلخرو ٳٸخٽ: ڃخ ٿِ أٍ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 

 حٿڄْٔذ رن ٍحٳ٪ ّليع ٫ن طڄْڂ رن ٣َٳش ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس.
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ىهپ حٿڄٔـي ٳؤرَٜ ٷٌڃخ ٷي ٍٳ٬ٌح أّيّيڂ ٳٸخٽ: ٷي -

 ٿ٘ڄْ حٓنټٌح ٳِ حٿٜٚس.ٍٳ٬ٌىخ ٻؤنيخ أًنخد حٿوْپ ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 

حٿڄْٔذ رن ٍحٳ٪ ّليع ٫ن طڄْڂ رن ٣َٳش ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:

 أڃخ ّوَ٘ أكيٻڂ اًح ٍٳ٪ رَٜه ًىٌ ٳِ حٿٜٚس أڅ ٙ َّؿ٪ اٿْو رَٜه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن  - 

 أرِ ػٌٍ رن ٫ټَڃش ٫ن ؿيه ًىٌ ؿخرَ رن ٓڄَس.
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ ٫ن حٿٜٚس ٳِ ڃزخٍٹ حٗرپ ٳٸخٽ: ٙ طٜپ -

رپ ٳٸخٽ: ًٓجپ ٫ن حٿٜٚس ٳِ ڃَحرٞ حٿٰنڂ ٳٸخٽ: ٛپ ًٓجپ ٫ن حٿٌٌٟء ڃن ٿلٌځ حٗ
 طٌٟؤ ڃنو ًٓجپ ٫ن ٿلٌځ حٿٰنڂ ٳٸخٽ: اڅ ٗجض طٌٟؤ ًاڅ ٗجض ٙ طظٌٟؤ.



   

 

 

Page 134 of 605 

 الجزءالخامس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٷخٽ:  - 
 ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٓڄَس ّٸٌٽ:

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـڀْ رْن حٿو٤زظْن ٌّځ حٿـڄ٬ش ًّو٤ذ ٷخثڄخ ًٻخنض -
 طو ٷٜيح ًه٤زظو ٷٜيح ًّٸَأ آّخص ڃن حٿٸَآڅ ٫ڀَ حٿڄنزَ.ٛٚ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرِ كيػنخ ىحًى ٫ن ٫خڃَ ٷخٽ:  - 
 كيػنِ ؿخرَ رن ٓڄَس حٿٌٔحثِ ٷخٽ:

ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: اڅ ىٌح حٿيّن ٙ ِّحٽ ٫ِِّح اٿَ حػنِ ٫َ٘ -
 ػڂ طټڀڂ رټڀڄش ٿڂ أٳيڄيخ ًٟؾ حٿنخّ ٳٸڀض ٕرِ: ڃخ ٷخٽ ٷخٽ: ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.هڀْٴش ٷخٽ: 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي كيػنخ ڃـخٿي  - 
 ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:

ح ڃن٬ْخ ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬َٳخص ٳٸخٽ: ٙ ِّحٽ ىٌح حٕڃَ ٫ِِّ-
٧خىَح ٫ڀَ ڃن نخًأه كظَ ّڄڀٺ حػنخ ٫َ٘ ٻڀيڂ ٷخٽ: ٳڀڂ أٳيڂ ڃخ ر٬ي ٷخٽ: ٳٸڀض ٕرِ: ڃخ 

 ٷخٽ ر٬ي ڃخ ٷخٽ ٻڀيڂ ٷخٽ: ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.
ًڃن كيّغ أرِ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃ٘خّوو ڃن كيّغ ؿخرَ رن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ.
٬ٴَ حٿٌٍٻخنِ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ - 

 ؿخرَ ٬ّنِ حرن ٓڄَس ٷخٽ:
ؿخٿٔظو أٻؼَ ڃن ڃخثش ڃَس ٬ّنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻٌح ٷخٽ حٿٌٍٻخنِ ڃخ ٻخڅ -

 ّو٤ذ اٙ ٷخثڄخ ّو٤ذ ه٤زظو حًٕٿَ ػڂ ّٸ٬ي ٷ٬يس ػڂ ّٸٌځ ٳْو٤ذ ه٤زظو حٕهٍَ.
ًَ حٿ٠زِ كيػنخ ٓٚځ أرٌ حٕكٌٙ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىحًى رن ٫ڄ - 

 ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّئهَ حٿ٬٘خء.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫خڃَ رن ٍُحٍس كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس:
حٿـَحكش ٳيد اٿَ ڃ٘خٷٚ أڅ ٍؿٚ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿَف ٳآًطو -

ٳٌرق رو نٴٔو ٳڀڂ ّٜپ ٫ڀْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ: ٻپ ًٿٺ أىد ڃنو ىټٌح 
أڃٚه ٫ڀْنخ ٫زي حهلل رن ٫خڃَ ڃن ٻظخرو ًٙ أكٔذ ىٌه حٿِّخىس اٙ ڃن ٷٌٽ َّٗٺ ٷٌٿو: 

 ًٿٺ أىد ڃنو.
ػنخ أٌّد رن ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن حٿڄ٬ڀڂ أرٌ ڃٔڀڂ كي - 

 حٿْڄخڃِ كيػنخ ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ؿخء ؿَڃٸخنِ اٿَ أٛلخد ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: أّن ٛخكزټڂ ىٌح حٿٌُ -

٫ِّڂ أنو نزِ ٿجن ٓؤٿظو ٫ٕڀڄن أنو نزِ أً ٯَْ نزِ ٷخٽ ٳـخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
َِ َِ أً ٷٚ ٫ڀ ٳظٚ ٫ڀْو آّخص ڃن ٻظخد حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٳٸخٽ  ٳٸخٽ حٿـَڃٸخنِ اٷَأ٫ڀ

حٿـَڃٸخنِ ىٌح ًحهلل حٿٌُ ؿخء رو ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٷخٽ ٫زي حهلل رن أكڄي: ىٌح حٿليّغ 
 ڃنټَ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ارَحىْڂ أرٌ ٫ڀِ حٿڄٌٛڀِ كيػنخ أرٌ  - 
 حٕكٌٙ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټخنض ٛٚطو ٷٜيح ًه٤زظو ٷٜيح.ٛڀْض ڃ٪ -
ًريٌح حٗٓنخى ٷخٽ: ٻخنض ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ه٤زظخڅ ّـڀْ رْنيڄخ ّٸَأ  - 

 حٿٸَآڅ ًٌّٻَ حٿنخّ.
 ٷخٽ: ًٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: - 
 اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٓڄَ حٿڄيّنش ٣خرش.-
زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ارَحىْڂ كيػنخ أرٌ حٕكٌٙ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن كيػنخ ٫ - 

 ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أىيُ ٿو ٬٣خځ أٛخد ڃنو ػڂ ر٬غ رٴ٠ڀو اٿَ -

أرِ أٌّد ٍِٟ حهلل ٫نو ٳؤىيُ ٿو ٬٣خځ ٳْو ػٌځ ٳز٬غ رو اٿَ أرِ أٌّد ًٿڂ ّنپ ڃنو 
أٌّد أػَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٬٤خځ ٳؤطَ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ْٗجخ ٳڀڂ َّ أرٌ 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿو ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ: انِ انڄخ طَٻظو ڃن أؿپ ٍّلو ٷخٽ ٳٸخٽ أرٌ أٌّد ًأنخ 
 أٻَه ڃخ طټَه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن  - 
 ؿخرَ رن ٓڄَس:

نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿڂ ّيٌىّخ ًّيٌىّش ٷخٽ: ًٿڂ ّټن ّئًڅ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ أڅ حٿ-
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٬ْيّن ًاڅ ٍؿٚ ٷظپ نٴٔو ٳڀڂ ّٜپ ٫ڀْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن  - 
 ٓڄَس ٍٳ٬و ٷخٽ:

حٽ ىٌح حٿيّن ٷخثڄخ ّٸخطپ ٫ڀْو ٫ٜخرش كظَ طٸٌځ حٿٔخ٫ش ٷخٽ َّٗٺ: ٓڄ٬و ڃن أهْو ٙ ِّ-
 ارَحىْڂ رن كَد ٷڀض ٿَّ٘ٺ ٫ڄن ًٻَه ىٌ ٿټڂ أنظڂ ٷخٽ: ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ُىَْ كيػنخ ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن  - 
 ٓڄَس:

ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: اًح ٙ أٛڀِ  أڅ ٍؿٚ نلَ نٴٔو رڄ٘ٸٚ ٳٌٻَ-
 ٫ڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ُىَْ كيػنخ ٓڄخٹ ىٌ حرن كَد كيػنِ  - 
 ؿخرَ رن ٓڄَس.

أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ّټٌڅ ر٬يُ حػنخ ٫َ٘ أڃَْح ػڂ ٙ أىٍُ -
 ٌح: ٷخٽ: ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.ڃخ ٷخٽ ر٬ي ًٿٺ ٳٔؤٿض حٿٸٌځ ٳٸخٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ُىَْ كيػنخ ٓڄخٹ رن كَد كيػنِ  - 
 ؿخرَ رن ٓڄَس أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 اڅ رْن ّيُ حٿٔخ٫ش ٻٌحرْن ٳٸڀض: أأنض ٓڄ٬ظو ٷخٽ: أنخ ٓڄ٬ظو.-
 ڃپ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس:كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخ - 
 أڅ ٍؿٚ ٷظپ نٴٔو ٳڀڂ ّٜپ ٫ڀْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ُحثيس كيػنخ ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس  - 
 ٷخٽ:

ٺ أنو ڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ٢ ّو٤ذ ٳِ حٿـڄ٬ش اٙ ٷخثڄخ ٳڄن كيػ-
ؿڀْ ٳټٌرو ٳبنو ٿڂ ّٴ٬پ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ػڂ ّٸ٬ي ػڂ ّٸٌځ ٳْو٤ذ 

 ه٤زظْن ّٸ٬ي رْنيڄخ ٳِ حٿـڄ٬ش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٓڄَس ٷخٽ:
 ٬َٗحص ٳِ ڃٴَٵ ٍأٓو ڃخ ٻخڅ ٳِ ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿْ٘ذ اٙ-

 اًح حىىن ًحٍحىن حٿيىن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓڄخٹ ٫ن  - 

 ؿخرَ رن ٓڄَس:
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿڂ ڃخ٫ِ رن ڃخٿٺ ًٿڂ ٌّٻَ ؿڀيح.-
٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ٫ڀِ ٫ن ُحثيس - 

 ٓڄَس ٷخٽ:
ڃخ ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٷ٢ اٙ ًىٌ ٷخثڂ ٳڄن كيػٺ أنو -

 ٍآه ّو٤ذ ًىٌ ؿخٿْ ٳٸي ٻٌد.
 ٷخٽ ًٷخٽ ٓڄخٹ: ٷخٽ ؿخرَ رن ٓڄَس: - 
 ٻخنض ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًه٤زظو ٷٜيح.-
 ًٷخٽ ؿخرَ رن ٓڄَس: - 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٷخثڄخ ػڂ ّـڀْ ػڂ ّٸٌځ ٳْو٤ذ. ٻخڅ ٌٍٓٽ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀْڄخڅ حٿ٠زِ ىحًى رن ٫ڄًَ حٿڄْٔزِ كيػنخ  - 

 َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٛڀْض ڃ٬و حٿ٬ْيّن ٳڀڂ ّئًڅ ٿو ًٿڂ ّٸڂ.-
كيػنِ أرِ كيػنخ ىحًى رن ٫ڄًَ كيػنخ أرٌ حٕكٌٙ ٓٚځ رن ٓڀْڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّئهَ حٿ٬٘خء.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هٚى رن أٓڀڂ أرٌ رټَ أنزؤنخ حٿن٠َ رن ٗڄْپ كيػنخ  - 

: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ
 ّٸٌٽ:

 رْن ّيُ حٿٔخ٫ش ٻٌحرٌڅ ًٷخٽ ٓڄخٹ: ًٷخٽ ٿِ أهِ: انو ٷخٽ: ٳخكًٌٍىڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ رټَْ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٣يڄخڅ كيػنِ  - 

 ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
َِ ٷزپ أڅ أر٬غ انِ ٫َٕٳو حٓڅ.-  انِ ٫َٕٱ كـَح رڄټش ٻخڅ ّٔڀڂ ٫ڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ: أنزؤنخ ٬ٗزش  - 

 ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
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أطِ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حرن حٿيكيحف ٷخٽ كـخؽ: أرِ حٿيكيحف ػڂ -
رٴَّ ٫َُ ٳ٬ٸڀو ٍؿپ ٳَٻزو ٳـ٬پ ّظٌٷٚ رو ًنلن نظز٬و ن٬َٔ هڀٴو ٷخٽ: ٳٸخٽ ٍؿپ 
ڃن حٿٸٌځ: اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٻڂ ڃن ٫ٌٵ ڃ٬ڀٶ أً ڃيٿَ ٳِ حٿـنش ٕرِ 

 حٿيكيحف.
 ٷخٽ كـخؽ ٳِ كيّؼو: - 
 ٫ڀْو ٷخٽ ٍؿپ ڃ٬نخ ٫ني ؿخرَ رن ٓڄَس ٳِ حٿڄـڀْ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

 ًٓڀڂ: ٻڂ ڃن ٫ٌٵ ڃيٿَ ٕرِ حٿيكيحف ٳِ حٿـنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٷخٽ:  - 

 ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
 ٍأّض هخطڄخ ٳِ ٧يَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻؤنو ر٠ْش كڄخځ.-
ن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٷخٽ: كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي ر - 

 ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ: ٓڄ٬ض نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 ّټٌڅ اػنخ ٫َ٘ أڃَْح ٳٸخٽ ٻڀڄش ٿڂ أٓڄ٬يخ ٳٸخٽ حٿٸٌځ: ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرش هْؼڄش ُىَْ رن كَد كيػنخ ٬ْٓي رن ٫خڃَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن  - 

 حرن كَد ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس: ٓڄخٹ ٬ّنِ:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أٻپ ٬٣خڃخ ر٬غ رٴ٠ڀو اٿَ أرِ أٌّد ٳز٬غ -

اٿْو رٴ٠ڀش ٿڂ ّؤٻپ ڃنيخ ٳْيخ ػٌځ ٳؤطخه أرٌ أٌّد ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أكَحځ ىٌ ٷخٽ: ٙ 
 ًٿټنِ ٻَىظو ڃن أؿپ ٍّلو ٳٸخٽ أرٌ أٌّد: ٳبنِ أٻَه ڃخ ٻَىض.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن حٿلـخؽ حٿنخؿِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كيػنخ  - 
 ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس:

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أطِ ر٬٤خځ ٳؤٻپ ڃنو ر٬غ رٴ٠ڀو اٿَ أرِ -
أٌّد ٳټخڅ أرٌ أٌّد ّظظز٪ أػَ أٛخر٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٠ْ٪ أٛخر٬و 

ْغ ٍَّ أػَ أٛخر٬و ٳؤطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ رٜلٴش ٳٌؿي ڃنيخ ك
ٍّق ػٌځ ٳڀڂ ٌّٷيخ ًر٬غ ريخ اٿَ أرِ أٌّد ٳڀڂ َّ أػَ أٛخر٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٳـخء ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿڂ أٍ ٳْيخ أػَ أٛخر٬ٺ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 خ ٍّق ػٌځ ٷخٽ: ٿڂ طز٬غ اٿِ ڃخ ٙ طؤٻپ ٳٸخٽ: انو ّؤطْنِ حٿڄڀٺ.ًٓڀڂ: انِ ًؿيص ڃني
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ْٗزخڅ رن أرِ ْٗزش كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش كيػنخ  - 

 ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ٿَ ٻخنٌح ّٸٌٿٌڅ: ّؼَد ًحٿڄيّنش ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خ-

 ٓڄخىخ ٣ْزش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ػخرض حٿـٍُِ ٫ن نخٛق أرِ ٫زي حهلل ٫ن  - 

 ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٕڅ ّئىد حٿَؿپ ًٿيه أً أكيٻڂ ًٿيه هَْ ٿو ڃن أڅ ّظٜيٵ ٻپ ٌّځ رنٜٲ ٛخ٩ ٷخٽ -

و أرِ ٳِ ڃٔنيه ڃن أؿپ نخٛق ٕنو ٬ْٟٲ ٳِ حٿليّغ ٫زي حهلل: ًىٌح حٿليّغ ٿڂ ّوَؿ
 ًأڃٚه ٫ڀِ ٳِ حٿنٌحىٍ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ حٿلٔن رن ّلَْ رن حٿَرْ٪ ًىٌ حرن أرِ حٿَرْ٪ حٿـَؿخنِ كيػنخ  - 
 ٫زي حٿٜڄي رن ٫زي حٿٌحٍع ٷخٽ: كيػنخ كڄخى ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس.

 ٫ِح ًٿټڂ ٌّٻَ ؿڀيح.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿڂ ڃخ-
كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ: كيػنِ ٌّٓي رن ٬ْٓي ٷخٽ: كيػنخ حٕكٌٙ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٓڄَس ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 رْن ّيُ حٿٔخ٫ش ٻٌحرٌڅ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ حٿلٔن رن ّلَْ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ  - 

 ؿخرَ رن ٓڄَس.ٓڄخٹ ٫ن 
أڅ ٍؿٚ ٻخڅ ڃ٪ ًحٿيه رخٿلَس ٳٸخٽ ٿو ٍؿپ: اڅ نخٷش ٿِ ًىزض ٳبڅ أٛزظيخ ٳؤڃٔټيخ -

ٳٌؿيىخ حٿَؿپ ٳڀڂ ّـت ٛخكزيخ كظَ ڃَٟض ٳٸخٿض ٿو حڃَأطو: حنلَىخ كظَ نؤٻڀيخ ٳڀڂ 
ّٴ٬پ كظَ نٴٸض ٳٸخٿض حڃَأطو حٓڀويخ كظَ نٸيى ٿلڄيخ ًٗلڄيخ ٷخٽ: كظَ أٓؤٽ ٌٍٓٽ 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ىپ ٫نيٹ ِٗء ّٰنْٺ ٫نيخ ٷخٽ: ٙ ٷخٽ: ٻڀيخ ٳـخء حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٛخكزيخ ر٬ي ًٿٺ ٳٸخٽ: ٳيٚ نلَطيخ ٷخٽ: حٓظلْض ڃنٺ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ٌّٓي رن ٬ْٓي كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس: - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّٜپ ٫ڀَ ٍؿپ ٷظپ نٴٔو.-
كيػنِ هڀٲ رن ى٘خځ حٿزِحٍ حٿڄٸَُ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ڃـخٿي ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 حٿ٬٘زِ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬َٳش ٳٸخٽ: ٿن ِّحٽ ىٌح حٿيّن ٫ِِّح ڃن٬ْخ -

٧خىَح ٫ڀَ ڃن نخًأه ٙ ٠َّه ڃن ٳخٍٷو أً هخٿٴو كظَ ّڄڀٺ اػنخ ٫َ٘ ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ 
 أً ٻڄخ ٷخٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي كيػنخ ڃـخٿي  - 
 ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:

ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬َٳخص ٳٸخٽ: ٿن ِّحٽ ىٌح حٕڃَ ٫ِِّح ڃن٬ْخ -
ٷخٽ: ٳٸڀض ٕرِ: ڃخ  ٧خىَح ٫ڀَ ڃن نخًأه كظَ ّڄڀٺ اػنخ ٫َ٘ ٻڀيڂ ٷخٽ: ٳڀڂ أٳيڂ ڃخ ر٬ي

 ر٬ي ٻڀيڂ ٷخٽ: ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ٫ؼڄخڅ رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش كيػنخ َّٗٺ رن ٫زي حهلل ٫ن ٓڄخٹ  - 

 رن كَد ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ًحرن أرِ ٿْڀَ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٷخٙ:
 ٍؿڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيٌىّخ ًّيٌىّش.-
يػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ْٗزخڅ أٍحه ٫ن أ٬ٗغ ٫ن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 رن أرِ ػٌٍ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَنخ رْٜخځ ٫خٌٍٗحء ًّلؼنخ ٫ڀْو ًّظ٬خىينخ ٫نيه -

 ٳڀڄخ ٳَٝ ٍڃ٠خڅ ٿڂ ّؤڃَنخ ًٿڂ ّنينخ ٫نو ًٿڂ ّظ٬خىينخ ٫نيه.
نِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ح٬ٕٗغ ٫ن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 رن أرِ ػٌٍ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
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أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نظٌٟؤ ڃن ٿلٌځ حٗرپ ًٙ نظٌٟؤ ڃن ٿلٌځ -
 حٿٰنڂ ًأڅ نٜڀِ ٳِ ىڃن حٿٰنڂ ًٙ نٜڀِ ٳِ ٤٫ن حٗرپ.

 رن نڄَ كيػنخ آلخٵ ٬ّنِ حرن ڃنٌٍٜ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ڃلڄي رن ٫زي حهلل - 
 حٿٔڀٌٿِ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس:

 أڅ ٍؿٚ نلَ نٴٔو رڄ٘ٸٚ ٳڀڂ ّٜپ ٫ڀْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ٫ؼڄخڅ رن ڃلڄي كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ  - 

 رن ٓڄَس ٷخٽ:
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَأّظو ڃظټجخ ٫ڀَ ڃَٳٸو.ىهڀض ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرٌ ٫ڄًَ حٿ٬نزَُ ٫زْي حهلل رن ڃ٬خً رن ڃ٬خً كيػنخ أرِ كيػنخ  - 

 ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٷخٽ:
ٓؤٿض ؿخرَ رن ٓڄَس ٫ن ٛٴش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٻخڅ أٗټپ حٿ٬ْن ٟڀْ٪ -

 حٿٴڂ ڃنيٌّ حٿ٬ٸذ.
نِ هڀٲ رن ى٘خځ حٿزِحٍ حٿڄٸَُ كيػنخ أرٌ حٕكٌٙ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ حٿٴـَ ٷ٬ي ٳِ ڃٜٚه كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ هڀٲ رن ى٘خځ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل  - 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ.
ًّيٌىّش ٬ّنِ ىٌح حٿليّغ ًكيّغ هڀٲ ٫ن َّٗٺ ٿْْ ٳْو ٓڄخٹ ًانڄخ ٍؿڂ ّيٌىّخ -

 ٓڄ٬و ًحهلل أ٫ڀڂ هڀٲ ڃن حٿڄزخٍٻِ ٫ن َّٗٺ أنو ٿڂ ّټن ٳِ ٻظخرو ٫ن ٓڄخٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ هڀٲ أ٠ّخ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ڃلڄي حٿڄزخٍٻِ كيػنخ َّٗٺ ٫ن  - 

 ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس.
 ًٓڀڂ ٍؿڂ ّيٌىّخ ًّيٌىّش. أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ هڀٲ رن ى٘خځ كيػنخ أرٌ حٕكٌٙ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس  - 

 ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٓڄَ حٿڄيّنش ٣خرش.-
ـخؽ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ٗـخ٩ رن ڃوڀي أرٌ حٿٴ٠پ كيػنخ ٫زخى رن حٿ٬ٌحځ ٫ن حٿل - 

 ٓڄخٹ ًىٌ حرن كَد ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ٻخڅ ٳِ ٓخٷِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كڄٌٗش ًٻخڅ ٙ ٠ّلٺ اٙ طزٔڄخ ًٻنض -

 اًح ٍأّظو ٷڀض: أٻلپ حٿ٬ْنْن ًٿْْ رؤٻلپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ هڀٲ رن ى٘خځ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس  - 

 ٷخٽ:
ؿپ ٳؤطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔظٴظْو ٷخٽ: ٳ٫ِڂ ؿخرَ رن ٓڄَس ڃخص رٰپ ٫ني ٍ-

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٜخكزيخ: ڃخٿٺ ڃخ ّٰنْٺ ٫نيخ ٷخٽ: ٙ ٷخٽ: 
 ٳخًىذ ٳټڀيخ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ هڀٲ رن ى٘خځ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس  - 
 ٷخٽ:

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٷخثڄخ ّٸ٬ي ٷ٬يس ٙ ّظټڀڂ ٳْيخ ٳٸخځ ٳو٤ذ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-
ه٤زش أهٍَ ٷخثڄخ ٳڄن كيػٺ: أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ذ ٷخ٫يح ٳٚ 

 طٜيٷو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرٌ أكڄي ڃوڀي رن حٿلٔن ٬ّنِ حرن أرِ ُڃْپ كيػنخ ٫زْي حهلل  - 

 حرن ٫ڄَْ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ: ٬ّنِ حرن ٫ڄًَ حٿَٷِ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٬ّنِ
ٓؤٽ ٍؿپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أٛڀِ ٳِ حٿؼٌد حٿٌُ آطِ ٳْو أىڀِ ٷخٽ: -

 ن٬ڂ اٙ أڅ طٍَ ٳْو ْٗجخ ٳظٰٔڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃْڄٌڅ أرٌ ٫زي حٿَكڄن حٿَٷِ كيػنخ ٫زْي  - 

 ن ٫ڄَْ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:حهلل ٬ّنِ حرن ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ر
ٓڄ٬ض ٍؿٚ ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٛڀِ ٳِ ػٌرِ حٿٌُ آطِ ٳْو أىڀِ ٷخٽ: -

 ن٬ڂ اٙ أڅ طٍَ ٳْو ْٗجخ ٳظٰٔڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن  - 

 ٫ڄَْ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
َ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٸٌٽ: ٙ ِّحٽ ىٌح حٕڃَ ٛخٿلخ كظَ ؿجض أنخ ًأرِ اٿ-

 ّټٌڅ اػنخ ٫َ٘ أڃَْح ػڂ ٷخٽ ٻڀڄش ٿڂ أٳيڄيخ ٳٸڀض ٕرِ: ڃخ ٷخٽ ٷخٽ: ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 

 ؿخرَ رن ٓڄَس ّٸٌٽ:
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ ِّحٽ ىٌح حٕڃَ ڃخْٟخ كظَ ّٸٌځ اػنخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل-

 ٫َ٘ أڃَْح ػڂ طټڀڂ رټڀڄش هٴْض ٫ڀِ ٳٔؤٿض ٫نيخ أرِ: ڃخ ٷخٽ ٷخٽ: ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٿَُُ كيػنخ أرٌ ٫زي  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ: حٿٜڄي حٿ٬ڄِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ
ٻنض ڃ٪ أرِ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: -

ٙ ِّحٽ ىٌح حٿيّن ٫ِِّح أً ٷخٽ: ٙ ِّحٽ حٿنخّ روَْ ٗٺ أرٌ ٫زي حٿٜڄي اٿَ اػنِ ٫َ٘ 
 هڀْٴش ػڂ ٷخٽ ٻڀڄش هٴْش ٳٸڀض ٕرِ: ڃخ ٷخٽ ٷخٽ: ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.

حهلل كيػنِ ڃلڄي رن ٓڀْڄخڅ ٿٌّن كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫ؼڄخڅ رن ڃٌىذ كيػنخ ٫زي  - 
 ٫ن ؿ٬ٴَ رن أرِ ػٌٍ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:

ٻنض ؿخٿٔخ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿٌه: أنظٌٟؤ ڃن ٿلٌځ حٿٰنڂ ٳٸخٽ: اڅ ٗجظڂ -
ٷخٽ: ن٬ڂ  ٳظٌٟئًح ًاڅ ٗجظڂ ٙ طظٌٟئًح ٳٸخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أنظٌٟؤ ڃن ٿلٌځ حٗرپ

طٌٟئًح ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل نٜڀِ ٳِ ڃَحرٞ حٿٰنڂ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٿٌح: نٜڀِ ٳِ ڃزخٍٹ 
 حٗرپ ٷخٽ: ٙ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ڃلڄي رن أرِ رټَ رن ٫ڀِ حٿڄٸيڃِ كيػنخ ِّّي رن ٍُّ٪ كيػنخ أرٌ  - 
 ٫ٌڅ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
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ٽ ىٌح حٕڃَ ٫ِِّح ڃن٬ْخ ّنًَٜڅ ٫ڀَ ڃن نخًأىڂ ٫ڀْو اٿَ اػنِ ٫َ٘ هڀْٴش ػڂ ٙ ِّح-
 ٷخٽ ٻڀڄش أٛڄنْيخ حٿنخّ ٳٸڀض ٕرِ: ڃخ ٷخٽ ٷخٽ: ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ڃلڄي رن أرِ رټَ رن ٫ڀِ حٿڄٸيڃِ كيػنخ ُىَْ رن آلخٵ كيػنخ  - 
 رن ٓڄَس ٷخٽ: ىحًى رن أرِ ىني ٫ن ٫خڃَ ٬ّنِ حٿ٬٘زِ ٫ن ؿخرَ

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ ِّحٽ ىٌح حٕڃَ ٫ِِّح اٿَ اػنِ ٫َ٘ -
هڀْٴش ٳټزَ حٿنخّ ًٟـٌح ًٷخٽ ٻڀڄش هٴْش ٷڀض ٕرِ: ّخ أرض ڃخ ٷخٽ ٷخٽ: ٻڀيڂ ڃن 

 ٷَّٖ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٷخٽ:  - 

 ؿخرَ رن ٓڄَس ّٸٌٽ:ٓڄ٬ض 
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـڀْ رْن حٿو٤زظْن ٌّځ حٿـڄ٬ش ًّو٤ذ ٷخثڄخ ًٻخنض -

 ٛٚطو ٷٜيح ًه٤زظو ٷٜيح ًّٸَأ آّخص ڃن حٿٸَآڅ ٫ڀَ حٿڄنزَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ڃلڄي رن ٓڀْڄخڅ رن كزْذ ٿٌّن كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن  - 

 ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
 نخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڀْ أكينخ كْغ ّنظيِ.ٻنخ اًح أطْ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ڃلڄي رن أرِ ٯخٿذ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن َّٗٺ كيػنِ أرِ ٫ن  - 

 ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ٳنْٔظيخ ًىِ حٿظڄٌٔح ٿْڀش حٿٸيٍ ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ڃن ٍڃ٠خڅ ٳِ ًطَ ٳبنِ ٷي ٍأّظيخ -

 ٿْڀش ڃ٤َ ًٍّق أً ٷخٽ: ٷ٤َ ًٍّق.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ڃلڄي رن أرِ ٯخٿذ كيػنخ ٫ڄَ ًىٌ حرن ٣ڀلش كيػنخ أٓزخ١ ٫ن  - 

ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ: ًٻَ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ٳٸخٽ: اڅ 
 أٓڄ٬و.حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ىٌ ٓڄَ حٿڄيّنش ٣خرش ٷخٽ ؿخرَ: ًأنخ 
 ًرو ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

أنو ٛڀَ هڀٴو ٳِ ٌّځ ٫ْي رَْٰ أًحڅ ًٙ اٷخڃش ٫ًُڂ ٓڄخٹ: أنو ٛڀَ هڀٲ حٿن٬ڄخڅ -
 رن رَْ٘ ًحٿڄَْٰس رن ٬ٗزش رَْٰ أًحڅ ًٙ اٷخڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ڃلڄي كيػنخ ٫ڄًَ كيػنخ أٓزخ١ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس  - 
 ن كيػو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:٫ڄ

 ٙ ِّحٽ ىٌح حٿيّن ٷخثڄخ ّٸخطپ ٫ڀْو ٫ٜخرش ڃن حٿڄٔڀڄْن كظَ طٸٌځ حٿٔخ٫ش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ّلَْ رن ٫زي حهلل ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ ٓنش طٔ٪ ٫ًَّ٘ن ًڃخثظْن  - 

 كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
 ٴِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻؤنو ر٠ْش.ٍأّض حٿوخطڂ رْن ٻظ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ّلَْ رن ٫زي حهلل كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد أنو ٓڄ٪ ؿخرَ  - 

 رن ٓڄَس ّٸٌٽ:
ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ؿنخُس أرِ حٿيكيحف ًىٌ ٫ڀَ ٳَّ ّظٌٷٚ -

 ًنلن ن٬َٔ كٌٿو.
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٫زي حهلل كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ؿخرَ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ّلَْ رن - 
 ٓڄَس ّٸٌٽ:

أطَ ڃخ٫ِ رن ڃخٿٺ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: انِ ُنْض ٳَىه ڃَطْن ػڂ -
 ٍؿڄو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرٌ حٿَرْ٪ حٿِىَحنِ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ٫ًزْيحهلل رن ٫ڄَ  - 
: كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ ڃـخٿي رن ٬ْٓي حٿٸٌحٍَُّ ًڃلڄي رن أرِ رټَ حٿڄٸيڃِ ٷخٿٌح

 ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬َٳخص. ًٷخٽ حٿڄٸيڃِ ٳِ كيّؼو: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ رڄنَ ًىٌح ٿٴ٦ كيّغ أرِ حٿَرْ٪ ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ: ٿن ِّحٽ 
ڀٺ اػنخ ٫َ٘ ٻڀيڂ ػڂ ٿ٢ٰ حٿٸٌځ ًطټڀڄٌح ٳڀڂ أٳيڂ ٷٌٿو ر٬ي ىٌح حٕڃَ ٫ِِّح ٧خىَح كظَ ّڄ

ٻڀيڂ ٳٸڀض ٕرِ: ّخ أرظخه ڃخ ر٬ي ٻڀيڂ ٷخٽ: ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ ًٷخٽ حٿٸٌحٍَُّ ٳِ كيّؼو: ٙ 
 ٠َّه ڃن هخٿٴو أً ٳخٍٷو كظَ ّڄڀٺ اػنخ ٫َ٘.

ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ٬ْٓي رن ّلَْ رن ٬ْٓي حٕڃٌُ كيػنِ أرِ كيػنخ ڃـخٿي ٫ - 
٫خڃَ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس حٿٌٔحثِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـش 

 حٿٌىح٩ ّٸٌٽ:
 ٙ ِّحٽ ىٌح حٿيّن ٧خىَح ٫ڀَ ٻپ ڃن نخًأه ًٙ ٠َّه ڃن هخٿٴو أً ٳخٍٷو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ٫زْي حهلل حٿٸٌحٍَُّ كيػنخ ٓڀْڂ رن ه٠َ ٫ن حرن ٫ٌڅ ٫ن  - 

 رن ٓڄَس ّٸٌٽ: حٿ٬٘زِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ؿخرَ
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٙ ِّحٽ ىٌح حٿيّن ٫ِِّح ڃن٬ْخ ّنًَٜڅ ٫ڀَ ڃن -

 نخًأىڂ ٫ڀْو اٿَ حػنِ ٫َ٘ هڀْٴش ٷخٽ: ٳـ٬پ حٿنخّ ّٸٌڃٌڅ ًّٸ٬يًڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ڃلڄي رن أرِ رټَ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن  - 

 زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:ؿخرَ رن ٓڄَس ٫ن حٿن
اًح ىڀٺ ٷَْٜ ٳٚ ٷَْٜ ر٬يه ًاًح ىڀٺ ٻٍَٔ ٳٚ ٻٍَٔ ر٬يه ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿظنٴٸن -

 ٻنٌُىڄخ ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ َّٓؾ رن ٌّنْ ٫ن ٫ڄَ رن ٫زْي ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن  - 

 ّٸٌٽ: ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
ّټٌڅ ڃن ر٬يُ اػنخ ٫َ٘ أڃَْح ٳظټڀڂ ٳوٴِ ٫ڀِ ٳٔؤٿض حٿٌُ ّڀْنِ أً اٿَ ؿنزِ ٳٸخٽ: -

 ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرٌ ارَحىْڂ حٿظَؿڄخنِ ىٌ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ أرٌ ٫ڄَ  - 

 حٿڄٸَُ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس 
 لٌْحڅ رخٿلٌْحڅ نْٔجش.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن رْ٪ حٿ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش ٫زي حهلل رن ڃلڄي ًكيػنِ ڃلڄي رن ٫زي حهلل  - 

رن نڄَْ ًٌّٓٲ حٿٜٴخٍ ڃٌٿَ رنِ أڃْش ٷخٿٌح: كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٫ن ُٻَّخ رن ْٓخه 
 حٿؼٸٴِ كيػنخ ٫ڄَحڅ رن ڃٔڀڂ رن ٍرخف ٫ن ٫ڀِ رن ٫ڄخٍس ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
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نض ؿخٿٔخ ٳِ ڃـڀْ ٳْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرِ ٓڄَس ؿخٿْ أڃخڃِ ٳٸخٽ ٻ-
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: اڅ حٿٴلٖ ًحٿظٴخكٖ ٿْٔخ ڃن حٗٓٚځ ٳِ ِٗء ًاڅ هَْ 
حٿنخّ آٚڃخ أكٔنيڂ هڀٸخ ٷخٽ حرن أرِ ْٗزش ٳِ كيّؼو ُٻَّخ رن أرِ ّلَْ ٫ن ٫ڄَحڅ 

 رن ٍرخف.
هلل كيػنِ أرٌ حٿٸخٓڂ حٿِىَُ ٫زي حهلل رن ٬ٓي كيػنخ أرِ ٫ًڄِ ٷخٙ: كيػنخ كيػنخ ٫زي ح - 

أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنخ ٫ڄَ رن ڃٌَٓ رن حٿٌؿْو ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ؿخرَ رن 
 ٓڄَس ٷخٽ:

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ڃ٪ ؿنخُس ػخرض رن حٿيكيحكش ٫ڀَ ٳَّ -
حٿنخّ ًىڂ كٌٿو ٷخٽ ٳنِٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل أٯَ ڃلـپ طلظو ٿْْ ٫ڀْو َٓؽ ڃ٬و 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀَ ٫ڀْو ػڂ ؿڀْ كظَ ٳَ٭ ڃنو ػڂ ٷخځ ٳٸ٬ي ٫ڀَ ٳَٓو ػڂ حن٤ڀٶ َّْٔ 
 كٌٿو حٿَؿخٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرٌ حٿٸخٓڂ حٿِىَُ كيػنخ ٫ڄِ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد  - 
 ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٷخ٫يح ٷ٢ ٳٚ طٜيٷو ٷي ٍأّظو ڃن كيػٺ أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل -
أٻؼَ ڃن ڃخثش ڃَس ٳَأّظو ّو٤ذ ٷخثڄخ ػڂ ّـڀْ ٳٚ ّظټڀڂ رِ٘ء ػڂ ّٸٌځ ٳْو٤ذ ه٤زظو 
حٕهٍَ ٷڀض: ٻْٲ ٻخنض ه٤زظو ٷخٽ: ٻخنض ٷٜيح ٻٚځ ٦٬ّ رو حٿنخّ ًّٸَأ آّخص ڃن 

 ٻظخد حهلل ط٬خٿَ.
خٍ حٿلڄِٜ كيػنخ أكڄي ٬ّنِ حرن هخٿي حٿٌىزِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ٫ڄَحڅ رن رټ - 

 كيػنخ ٷْْ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 ٿظٴظلن ٫ٜخرش ڃن حٿڄٔڀڄْن أرْٞ آٽ ٻٍَٔ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ٫ؼڄخڅ رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش كيػنخ ٫ڄَ رن ٫زْي حٿ٤نخٳِٔ ٫ن  - 

 س ٷخٽ:ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَ
 ڃخ ٍإُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ اٙ ٷخثڄخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ٫ؼڄخڅ رن ڃلڄي كيػنخ أرٌ ىحًى كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ حٿٴـَ ؿڀْ ٳِ ڃٜٚه ٿڂ َّؿ٪ كظَ ط٤ڀ٪ -

 حٿ٘ڄْ.
هلل كيػنخ ٷخٓڂ رن ىّنخٍ كيػنخ ڃ٬ٜذ ٬ّنِ حرن حٿٸيحځ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن كيػنخ ٫زي ح - 

 ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس.
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸَأ ٳِ ه٤زظو آّخص ڃن حٿٸَآڅ ًٌّٻَ حٿنخّ ًٻخنض -

 ه٤زظو ٷٜيح ًٛٚطو ٷٜيح.
حهلل: ًٷي ٍأّض  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ حٿٰٜخنِ كيػنخ ٓڀڄش رن كٴٚ حٿ٬ٔيُ ٷخٽ ٫زي - 

أنخ ٓڀڄش رن كٴٚ ًٻخڅ ّټنَ أرخ رټَ ڃن ًٿي ٬ٓي رن ڃخٿٺ أرْٞ حٿَأّ ًحٿڀلْش 
ٳليػنِ ٫نو أرٌ رټَ حٿٰٜخنِ كيػنخ ّلَْ رن ّڄخڅ ٫ن آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن 

 ٓڄَس ٷخٽ:
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 ٻخنض أٛز٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃظ٨خىَس.-
رن أٓي كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٓڄخٹ كيػنخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ - 

 ؿخرَ رن ٓڄَس ّٸٌٽ:
ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ ِّحٽ حٗٓٚځ ٫ِِّح اٿَ اػنِ ٫َ٘ هڀْٴش -

 ٳٸخٽ ٻڀڄش هٴْش ٿڂ أٳيڄيخ ٷخٽ: ٳٸڀض ٕرِ: ڃخ ٷخٽ ٷخٽ: ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.
نخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓڄخٹ ٷخٽ: كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ رن أٓي كيػ - 

 ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٓڄَس ّٸٌٽ:
 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: رْن ّيُ حٿٔخ٫ش ٻٌحرٌڅ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ رن أٓي كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ  - 

 رن ٓڄَس ٷخٽ:
ْذ اٙ ٬َٗحص ٳِ ڃٴَٵ ٍأٓو ڃخ ٻخڅ ٳِ ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿ٘-

 اًح حىىن ًحٍحىن حٿيىن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ُىَْ كيػنخ ٓڄخٹ رن كَد: ٷخٽ:  - 

 أنزؤنِ ؿخرَ رن ٓڄَس:
أنو ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٷخثڄخ ٫ڀَ حٿڄنزَ ػڂ ّـڀْ ػڂ ّٸٌځ ٳْو٤ذ -

ؤٹ أنو ٻخڅ ّو٤ذ ٷخ٫يح ٳٸي ٻٌد ٳٸي ًحهلل ٛڀْض ڃ٬و ٷخثڄخ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٿِ ؿخرَ: ڃن نز
 أٻؼَ ڃن أٿٴِ ٛٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرٌ رټَ هٚى رن أٓڀڂ كيػنخ حٿن٠َ رن ٗڄْپ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن  - 
 ٓڄخٹ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ ػٌٍ رن ٫ټَڃش رن ؿخرَ رن ٓڄَس ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس:

ِ ڃزخص حٿٰنڂ ٳَهٚ ًٓجپ ٫ن أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ ٫ن حٿٜٚس ٳ-
حٿٜٚس ٳِ ڃزخص حٗرپ ٳنيَ ٫نو ًٓجپ ٫ن حٿٌٌٟء ڃن ٿلٌځ حٗرپ ٳٸخٽ: طٌٟئًح 

 ًٓجپ ٫ن حٿٌٌٟء ڃن ٿلٌځ حٿٰنڂ ٳٸخٽ: اڅ ٗجض ٳظٌٟؤ ًاڅ ٗجض ٳٚ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ُحثيس ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿ٬ٴَ رن أرِ  - 

 َس ػٌٍ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄ
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٍؿٚ أطخه ٳٸخٽ: أطٌٟؤ ڃن ٿلٌځ حٿٰنڂ ٷخٽ: ٙ ٷخٽ: -

ٳؤٛڀِ ٳِ ڃَحر٠يخ ٷخٽ: ن٬ڂ اڅ ٗجض ٷخٽ: أنظٌٟؤ ڃن ٿلٌځ حٗرپ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: 
 ٳؤٛڀِ ٳِ أ٤٫خنيخ ٷخٽ: ٙ.

ٴ٦ ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي ًڃئڃپ حٿڄ٬نَ ًىٌح ٿ - 
 ٷخٙ: كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ؿ٬ٴَ رن أرِ ػٌٍ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس:

أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطٌٟؤ ڃن ٿلٌځ حٿٰنڂ ٷخٽ: ٙ ٷخٽ: -
ٳؤٛڀِ ٳِ ڃَحف حٿٰنڂ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: أطٌٟؤ ڃن ٿلٌځ حٗرپ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: أٛڀِ ٳِ 

 أ٤٫خنيخ ٷخٽ: ٙ.
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ح٫ٕڄٖ كيػنِ ڃْٔذ رن ٍحٳ٪ كيػن - 

 ٫ن طڄْڂ رن ٣َٳش ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس:
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أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ حٿڄٔـي ًىٌ كڀٶ ٳٸخٽ: ڃخ ٿِ أٍحٻڂ ٫ِّن -
 ًىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄٔـي ًٷي ٍٳ٬ٌح أّيّيڂ ٳٸخٽ: ٷي ٍٳ٬ٌىخ ٻؤنيخ

 أًنخد هْپ ٗڄْ حٓټنٌح ٳِ حٿٜٚس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنِ ٓڄخٹ ًحرن ؿ٬ٴَ  - 

كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٓڄَس ّٸٌٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 ٫ش ٻٌحرٌڅ ٷخٽ ّلَْ ٳِ كيّؼو ٷخٽ أرِ ًٻخڅ أٷَد ڃنِ ٳخكًٌٍىڂ.رْن ّيُ حٿٔخ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش كيػنِ ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ: - 
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٷخثڄخ ػڂ ّٸ٬ي ػڂ ّٸٌځ.-
 زش كيػنِ ٓڄخٹ ٷخٽ:كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗ - 
ٷڀض ٿـخرَ رن ٓڄَس ٻْٲ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜن٪ اًح ٛڀَ حٿٴـَ ٷخٽ: -

 ٻخڅ ّـڀْ ٳِ ڃٜٚه كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 

 ؿخرَ رن ٓڄَس حٿٌٔحثِ ّٸٌٽ:
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ ِّحٽ ىٌح حٕڃَ ڃخْٟخ كظَ ّٸٌځ حػنخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

 ٫َ٘ أڃَْح ػڂ طټڀڂ رټڀڄش هٴْض ٫ڀِ ٳٔؤٿض أرِ: ڃخ ٷخٽ ٷخٽ: ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٫ن  - 

 ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ّٸَأ ٳِ حٿ٨يَ }ًحٿڀْپ اًح َّٰ٘{ ًٳِ حٿ٬َٜ نلٌ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ًٿٺ ًٳِ حٿٜزق أ٣ٌٽ ڃن ًٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃْٔذ رن ٍحٳ٪ ٫ن  - 

 طڄْڂ رن ٣َٳش ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
أّيّټڂ هَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ٳٸخٽ: ڃخ ٿِ أٍحٻڂ ٍحٳ٬ِ -

ٻؤنيخ أًنخد هْپ ٗڄْ حٓټنٌح ٳِ حٿٜٚس ػڂ هَؽ ٫ڀْنخ ٳَآنخ كڀٸخ ٳٸخٽ: ڃخ ٿِ أٍحٻڂ 
٫ِّن ػڂ هَؽ ٫ڀْنخ ٳٸخٽ: أٙ طٜٴٌڅ ٻڄخ طٜٲ حٿڄٚثټش ٫ني ٍريخ ٷخٽ: ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٻْٲ طٜٲ حٿڄٚثټش ٫ني ٍريخ ٷخٽ: ّظڄٌڅ حٿٜٴٌٱ حًٕٿَ ًّظَحٌٛڅ ٳِ حٿٜٲ.
 كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃْٔذ رن ٍحٳ٪ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 طڄْڂ رن ٣َٳش ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٙ ّنظيِ أٷٌحځ َّٳ٬ٌڅ أرٜخٍىڂ اٿَ حٿٔڄخء ٳِ حٿٜٚس أً ٙ طَؿ٪ اٿْيڂ.-
رن ٫ٌڅ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٫ن ح - 

 ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ٻنض ڃ٪ أرِ أً ڃ٪ حرنِ ٷخٽ: ًًٻَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٙ ِّحٽ ىٌح حٕڃَ -

٫ِِّح ڃن٬ْخ ّنًَٜڅ ٫ڀَ ڃن نخًأىڂ ٫ڀْو اٿَ اػنِ ٫َ٘ هڀْٴش ػڂ طټڀڂ رټڀڄش أٛڄنْيخ 
 : ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.حٿنخّ ٳٸڀض ٕرِ أً ٙرنِ ڃخ حٿټڀڄش حٿظِ أٛڄنْيخ حٿنخّ ٷخٽ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنِ ٓڄخٹ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ؿخرَ رن  - 
 ٓڄَس ّٸٌٽ: 

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: اڅ رْن -
 ّيُ حٿٔخ٫ش ٻٌحرْن ٷخٽ أهِ ًٻخڅ أٷَد اٿْو ڃنِ ٷخٽ: ٓڄ٬ظو ٷخٽ: ٳخكًٌٍىڂ.

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ كيػنِ ٓڄخٹ ٬ّنِ حرن كَد ٫ن ك - 
 ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ حٿٰيحس ؿڀْ ٳِ ڃٜٚه كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ -
 كٔنخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنِ ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن  - 
 َس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:ٓڄ

 اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٓڄَ حٿڄيّنش ٣خرش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ػخرض ٫ن نخٛق أرِ ٫زْي حهلل ٫ن ٓڄخٹ رن  - 

 كَد ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٌځ رنٜٲ ٛخ٩ ًٷخٽ أرٌ ٫زي ٕڅ ّئىد حٿَؿپ ًٿيه هَْ ٿو ڃن أڅ ّظٜيٵ ٻپ ّ-

 حٿَكڄن ڃخ كيػنِ أرِ ٫ن نخٛق أرِ ٫زْي حهلل ىٌح حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٫ن ُى٫َْن ٓڄخٹ ٷخٽ: ٓؤٿض ؿخرَ رن  - 

 ٓڄَس ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷخٽ:
 ٿٴـَ د}ٵ ًحٿٸَآڅ حٿڄـْي{. ًنلٌىخ.اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸَأ ٳِ ح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٫زْي حهلل رن حٿٸز٤ْش  - 

 ٷخٽ: ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ٻنخ نٸٌٽ هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓڀڄنخ: حٿٔٚځ ٫ڀْټڂ حٿٔٚځ ٫ڀْټڂ -

ٿو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃخ رخٽ حٿٌّن َّْ٘ أكينخ رْيه ٫ن ّڄْنو ٫ًن ٗڄخ
َّڃٌڅ رؤّيّيڂ ٳِ حٿٜٚس ٻؤنيخ أًنخد حٿوْپ حٿ٘ڄْ أٙ ّټٴِ أكيٻڂ أڅ ٠ّ٪ ّيه ٫ڀَ 

 ٳوٌه ػڂ ّٔڀڂ ٫ن ّڄْنو ٫ًن ٗڄخٿو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٓڄَس:
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّو٤ذ ٷخثڄخ ًّـڀْ رْن حٿو٤زظْن ًّظڀٌ آّخص ڃن أڅ حٿنزِ ٛ-

 حٿٸَآڅ ًٻخنض ه٤زظو ٷٜيح ًٛٚطو ٷٜيح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن حٿَرْ٪ رن ٓزَس  - 

 ٫ن أرْو ٫ن ؿيه:
څ حٗرپ ًٍهٚ أڅ ّٜڀَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّٜڀِ ٳِ أ٤٫خ-

 ٳِ ڃَحف حٿٰنڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄًَ حٿنخٷي كيػنخ آلخٵ رن ڃنٌٍٜ حٿٔڀٌٿِ كيػنخ  - 

آَحثْپ ٫ن أ٬ٗغ رن أرِ حٿ٬٘ؼخء ٫ن ؿ٬ٴَ ٬ّنِ حرن أرِ ػٌٍ ٫ن ؿيه ٫ن ؿخرَ رن 
 ٓڄَس ٷخٽ:
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رپ ًأڅ ٙ نظٌٟؤ ڃن ٿلٌځ أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نظٌٟؤ ڃن ٿلٌځ حٗ-
 حٿٰنڂ ًأڅ نٜڀِ ٳِ ڃزخءس حٿٰنڂ ًٙ نٜڀِ ٳِ أ٤٫خڅ حٗرپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس  - 
 ٷخٽ:

 ىهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْظو ٳَأّظو ڃظټجخ ٫ڀَ ًٓخىس.-
أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃخٿٺ رن ڃٌٰٽ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 ؿخرَ رن ٓڄَس:
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطِ رٴَّ كْن حنَٜٱ ڃن ؿنخُس أرِ حٿيكيحف ٳَٻذ -

 ًنلن كٌٿو نڄِ٘.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آَحثْپ ًَّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن  - 

 ؿخرَ رن ٓڄَس:
 ٷظپ نٴٔو ٳڀڂ ّٜپ ٫ڀْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀِ ًٓڀڂ. أڅ ٍؿٚ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنِ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس  - 

 ٷخٽ:
 ٍأّظيخ ڃؼپ ر٠ْش حٿلڄخځ ًٿٌنيخ ٿٌڅ ؿٔيه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس  - 

 ٷخٽ:
ڃخ٫ِ رن ڃخٿٺ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخ٫ظَٱ ٫نيه رخٿِنخ ٷخٽ: ٳلٌٽ ؿخء -

ًؿيو ٷخٽ: ٳـخءنخ ٳخ٫ظَٱ ڃَحٍح ٳؤڃَ رَؿڄو ٳَؿڂ ػڂ أطِ ٳؤهزَ ٳٸخځ ٳلڄي حهلل ط٬خٿَ 
ًأػنَ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ: ڃخ رخٽ ٍؿخٽ ٻڀڄخ نٴَنخ ٳِ ٓزْپ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ طوڀٲ ٫نيىن 

ّڄنق اكيحىن حٿټؼزش ٿجن أڃټننِ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃنيڂ ٕؿ٬ڀنيڂ أكيىڂ ٿو نزْذ ٻنزْذ حٿظْْ 
 نټخٙ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ارَحىْڂ رن حٿلـخؽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿ٬ٴَ رن  - 
 أرِ ػٌٍ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ؿيه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٍؿٚ ٷخٽ:

خٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: اڅ ٗجض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أطٌٟؤ ڃن ٿلٌځ حٿٰنڂ ٷخٽ ٳٸ-
 ٳٌٻَ حٿليّغ.

 كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ: ٓڄ٬ض كـخؽ رن حٿ٘خ٫َ ّٔؤٽ أرِ ٳٸخٽ: - 
 أّڄخ أكذ اٿْٺ ٫ڄًَ حٿنخٷي أً حٿڄ٤ْ٬ِ ٳٸخٽ: ٻخڅ ٫ڄًَ حٿنخٷي ّظلٍَ حٿٜيٵ.-
ؿخرَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٳ٤َ ٫ن أرِ هخٿي حٿٌحٿزِ ٫ن  - 

 ٓڄَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ر٬ؼض أنخ ًحٿٔخ٫ش ٻيخطْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓڄخٹ رن  - 

 كَد ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس:
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸَأ ٳِ حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ }ًحٿٔڄخء ًحص حٿزًَؽ{-

 }ًحٿٔڄخء ًحٿ٤خٍٵ{ ًٗزييخ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٷخٽ:  - 
 ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:

أطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَؿپ ٷَْٜ أ٬ٗغ ًُ ٠٫ٚص ٫ڀْو اُحٍ ًٷي -
 ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٻڀڄخ نٴَنخ ُنَ ٳَىه ڃَطْن ٷخٽ: ػڂ أڃَ رو ٳَؿڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

ٯخُّن ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ طوڀٲ أكيٻڂ ٿو نزْذ ٻنزْذ حٿظْْ ّڄنق اكيحىن حٿټؼزش اڅ 
حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٙ ّڄټننِ ڃن أكي ڃنيڂ اٙ ؿ٬ڀظو نټخٙ أً نټڀظو ٷخٽ: ٳليػنْو ٬ْٓي رن 

 ؿزَْ ٳٸخٽ: انو ٍىه أٍر٪ ڃَحص.
خؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٷخٽ: ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـ - 

ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ: ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطِ رڄخ٫ِ رن ڃخٿٺ ٳٌٻَ 
 ڃ٬نخه اٙ أنو ٷخٽ:

طوڀٲ أكيىڂ ّنزذ ٻنْذ حٿظْْ ٷخٽ: ٳليػظو حٿلټڂ ٳؤ٫ـزو ًٷخٽ ٿِ: ڃخ حٿټؼزش ٳٔؤٿض -
 ٓڄخٻخ ٫ن حٿټؼزش: ٳٸخٽ: حٿڀزن حٿٸڀْپ.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن  كيػنخ - 
 ؿخرَ رن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:

 ٿن ّزَف ىٌح حٿيّن ٷخثڄخ ّٸخطپ ٫ڀْو ٫ٜخرش ڃن حٿڄٔڀڄْن كظَ طٸٌځ حٿٔخ٫ش.-
خٽ: ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٷ - 

 ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٟڀْ٪ حٿٴڂ أٗټپ حٿ٬ْن ڃنيٌّ حٿ٬ٸزْن ٷڀض ٿٔڄخٹ: -

ڃخ ٟڀْ٪ حٿٴڂ ٷخٽ: ٨٫ْڂ حٿٴڂ ٷڀض: ڃخ أٗټپ حٿ٬ْن ٷخٽ: ٣ٌّپ ٗٴَ حٿ٬ْن ٷڀض: ڃخ ڃنيٌّ 
 حٿ٬ٸذ ٷخٽ: ٷڀْپ ٿلڂ حٿ٬ٸذ.

ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٷخٽ: ٓڄ٬ض  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن - 
 ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ: ٓڄ٬ض نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 ٿظٴظلن ٻنٌُ ٻٍَٔ حٕرْٞ ٷخٽ ٬ٗزش أً ٷخٽ: حٿٌُ ٳِ حٕرْٞ ٫ٜخرش ڃن حٿڄٔڀڄْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓڄخٹ  - 

 خرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:رن كَد ٫ن ؿ
ڃخ ٻخڅ ٳِ ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿْ٘ذ اٙ ٬َٗحص ٳِ ڃٴَٵ ٍأٓو -

 ٻخڅ اًح حىىن ٯ٤خىن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ُحثيس ٫ن ٓڄخٹ رن  - 

 كَد ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
حٿٜزق د}ٵ ًحٿٸَآڅ{ ًٻخڅ ٛٚطو ر٬ي ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ -

 طوٴْٴخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى كيػنخ ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ؿخرَ  - 

 رن ٓڄَس:
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أطِ ر٬٤خځ أٻپ ڃنو ًر٬غ رٴ٠ڀو اٿَ أرِ أٌّد -

ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطِ ٳټخڅ أرٌ أٌّد ٠ّ٪ أٛخر٬و كْغ ٍَّ أػَ أٛخر٪ ٌٍٓ



   

 

 

Page 149 of 605 

 الجزءالخامس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸ٬ٜش ٳٌؿي ڃنيخ ٍّق ػٌځ ٳڀڂ ٌّٷيخ ًر٬غ ريخ اٿَ أرِ أٌّد 
ٳن٨َ ٳڀڂ َّ ٳْيخ أػَ أٛخر٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ ٌّٷيخ ٳؤطخه ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

٬غ اٿِ رڄخ ٙ طؤٻپ ٷخٽ: ٿڂ أٍ ٳْيخ أػَ أٛخر٬ٺ ٷخٽ: انِ ًؿيص ڃنيخ ٍّق ػٌځ ٷخٽ: ٳظز
 انِ ّؤطْنِ حٿڄڀٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ: ٓڄ٬ض ر٬ٞ أٛلخرنخ ّٸٌٽ: ٫ن ٫ڀِ رن حٿڄيّنِ ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ  - 
 ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش:

٫نيٹ كيّغ أكٔن ڃن ىٌح ًأؿٌى آنخىح ڃن ىٌح ٷخٽ: ٷڀض: ڃخ ىٌ ٷخٽ: كيػنِ ٫زْي حهلل -
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نِٽ ٫ڀَ أرِ أٌّد رن أرِ ِّّي ٫ن أرْو ٫ن أځ أٌّد: أڅ حٿنزِ ٛ

ٳٌٻَ ىٌح كيّغ حٿؼٌځ ٷخٽ: ٷڀض ٿو: ن٬ڂ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس: 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نِٽ ٫ڀَ أرِ أٌّد ٳٔټض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٓڄخٹ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ؿخرَ رن  - 
 :ٓڄَس ًٷْپ ٿو

أٻخڅ ٳِ ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٗذ ٷخٽ: ٿڂ ّټن ٳِ ٍأٓو ًٙ ٳِ ٿلْظو -
 اٙ ٬َٗحص ٳِ ڃٴَٵ ٍأٓو اًح ىىنين ًحٍحىن حٿيىن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ًريِ ٷخٙ: كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓڄخٹ  - 
 ٷخٽ أرٌ ٻخڃپ: أنزؤنخ ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس:

 ٍؿٚ ٻخڅ رخٿلَس ڃ٬و أىڀو ًًٿيه ٳٸخٽ ٿو ٍؿپ:أڅ -
انِ أٟڀڀض نخٷش ٿِ ٳبڅ ًؿيطيخ ٳخڃٔټيخ ٳٌؿيىخ ٳڄَٟض ٳٸخٿض ٿو حڃَأطو: حنلَىخ ٳؤرَ 
ٳنٴٸض ٳٸخٿض ٿو حڃَأطو: ٷيىىخ كظَ نؤٻپ ڃن ٿلڄيخ ًٗلڄيخ ٷخٽ: كظَ حٓظؤڃَ حٿنزِ 

ٷخٽ: ٙ ٷخٽ: ٳټڀٌىخ ٷخٽ: ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطخه ٳؤهزَه ٳٸخٽ ٿو: ىپ ٿٺ ٯنَ ّٰنْٺ 
 ٳـخء ٛخكزيخ ر٬ي ًٿٺ ٳٸخٽ: أٙ ٻنض نلَطيخ ٷخٿض: حٓظلْض ڃنٺ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس: - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿڂ ّيٌىّخ ًّيٌىّش.-
أنزؤنخ آَحثْپ ًّلَْ رن آىځ كيػنخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ - 

 آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٓڄَس ّٸٌٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿٜڀٌحص ٻنلٌ ڃن ٛٚطټڂ حٿظِ طٜڀٌڅ -

حٿٌْځ ًٿټنو ٻخڅ ّوٴٲ ٻخنض ٛٚطو أهٲ ڃن ٛٚطټڂ ًٻخڅ ّٸَأ ٳِ حٿٴـَ }حٿٌحٷ٬ش{ 
 ًنلٌىخ ڃن حٿٌٍٔ.

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ آَحثْپ ًأرٌ ن٬ْڂ كيػنخ آَحثْپ كيػ - 
 ٫ن ٓڄخٹ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ٿْٴظلن ٍى٢ ڃن حٿڄٔڀڄْن ٻنٌُ ٻٍَٔ حٿظِ. ٷخٽ أرٌ ن٬ْڂ: حٿٌُ رخٕرْٞ ٷخٽ ؿخرَ: -
 ٳټنض ٳْيڂ ٳؤٛخرنِ أٿٲ ىٍىڂ.

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ كيػ - 
 رن ٓڄَس ّٸٌٽ:
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ٻخڅ ڃئًڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّئًڅ ػڂ ّڄيپ كظَ اًح ٍأٍ نزِ حهلل ٛڀَ -
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي هَؽ أٷخځ حٿٜٚس كْن َّحه.

نزؤنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أ - 
 رن ٓڄَس ّٸٌٽ:

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ٗڄ٢ ڃٸيځ ٍأٓو ًٿلْظو ٳبًح حىىن ًڃ٢٘ ٿڂ -
ّظزْن ًاًح ٬ٗغ ٍأٓو طزْن ًٻخڅ ٻؼَْ حٿ٬َ٘ ًحٿڀلْش ٳٸخٽ ٍؿپ: ًؿيو ڃؼپ حٿْٔٲ ٷخٽ: 

٫ني ٻظٴو ڃؼپ ر٠ْش حٿلڄخڃش ٙ رپ ٻخڅ ڃؼپ حٿ٘ڄْ ًحٿٸڄَ ڃٔظيَّح ٷخٽ: ًٍأّض هخطڄش 
 ّ٘زو ؿٔيه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرِ حٿن٠َ كيػنخ آَحثْپ كيػنخ ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن  - 
 ٓڄَس ٷخٽ:

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ٗڄ٢ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
ْپ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًهڀٲ رن حٿٌٿْي ٷخٙ كيػنخ آَحث - 

 ٓڄخٹ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٓڄَس ّٸٌٽ:
ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿٴـَ ٳـ٬پ ّيٌُ رْيه ٷخٽ هڀٲ ّيٌُ -

ٳِ حٿٜٚس ٷيحڃو ٳٔؤٿو حٿٸٌځ كْن حنَٜٱ ٳٸخٽ: اڅ حٿ٤ْ٘خڅ ىٌ ٻخڅ ّڀٸِ ٫ڀِ ٍَٗ 
ٓخٍّش ڃن  حٿنخٍ ٿْٴظننِ ٫ن ٛٚطِ ٳظنخًٿو ٳڀٌ أهٌطو ڃخ حنٴڀض ڃنِ كظَ ّنخ١ اٿَ

 ٌٓحٍُ حٿڄٔـي ّن٨َ اٿْو ًٿيحڅ أىپ حٿڄيّنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٓڄَس ٷخٽ:
ٻخڅ ڃئًڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّئًڅ ػڂ ّڄيپ ًٙ ّٸْڂ كظَ اًح ٍأٍ ٌٍٓٽ -

 ٿٜٚس كْن َّحه.حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي هَؽ أٷخځ ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن كڄخى ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٓڄخٹ  - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿٜڀٌحص نلٌح ڃن ٛٚطټڂ ًٻخڅ ّئهَ -

 حٿ٬ظڄش ر٬ي ٛٚطټڂ ْٗجخ ًٻخڅ ّوٴٲ حٿٜٚس.
أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ ٫ن ُحثيس ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 ٓڄَس ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ ٛٚس حٿٴـَ د}ٵ ًحٿٸَآڅ حٿڄـْي{ ًٻخنض -

ٛٚطو ر٬ي طوٴْٴخ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ حٿٴـَ ٷ٬ي ٳِ ڃٜٚه 
 كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ.

ِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ ٫زخى ٬ّنِ: حرن حٿ٬ٌحځ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
 كـخؽ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:

ٻخڅ ٳِ ٓخٷِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كڄٌٗش ًٻخڅ ٙ ٠ّلٺ اٙ طزٔڄخ ًٻخڅ -
 اًح ن٨َص اٿْو ٷڀض: أٻلپ ًٿْْ رؤٻلپ.
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ىحًى كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ڃ٬خً حٿ٠زِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن  - 
 ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 اڅ رڄټش ٿلـَح ٻخڅ ّٔڀڂ ٫ڀِ ٿْخٿِ ر٬ؼض انِ ٫َٕٳو اًح ڃٍَص رو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ُىَْ كيػنخ ٓڄخٹ رن كَد  - 

 ن ٓڄَس ّٸٌٽ:ٷخٽ: ٓڄ٬ض ؿخرَ ر
ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿٜزق ٳـ٬پ ّنظيِ ْٗجخ ٷيحڃو ٳڀڄخ -

حنَٜٱ ٓؤٿنخه ٳٸخٽ: ًحٹ حٿ٤ْ٘خڅ أٿٸَ ٫ڀَ ٷيڃِ ٍَٗح ڃن نخٍ ٿْٴظننِ ٫ن حٿٜٚس 
ٷخٽ: ًٷي حنظيِطو ًٿٌ أهٌطو ٿن٢ْ اٿَ ٓخٍّش ڃن ٌٓحٍُ حٿڄٔـي كظَ ٤ّْٲ رو ًٿيحڅ 

 أىپ حٿڄيّنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أنزؤنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٓڄَس ٷخٽ:
ٻخڅ ڃئًڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّئًڅ ػڂ ٙ ّٸْڂ ّڄيپ كظَ اًح ٍأٍ حٿنزِ -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي هَؽ أٷخځ حٿٜٚس.
ػنخ ْٗزخڅ ٫ن ح٬ٕٗغ ٫ن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كي - 

 رن أرِ ػٌٍ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَ رْٜخځ ٫خٌٍٗحء ًّلؼنخ ٫ڀْو ًّظ٬خىينخ ٫نيه -

 ٳڀڄخ ٳَٝ ٍڃ٠خڅ ٿڂ ّؤڃَنخ رو ًٿڂ ّنينخ ٫نو ًٿڂ ّظ٬خىينخ ٫نيه.
٬ٕٗغ ٫ن ؿ٬ٴَ رن أرِ ػٌٍ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ح - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نظٌٟؤ ڃن ٿلٌځ حٗرپ ًٙ نظٌٟؤ ڃن ٿلٌځ -

 حٿٰنڂ ًأڅ نٜڀِ ٳِ ىڃن حٿٰنڂ ًٙ نٜڀِ ٳِ ٤٫ن حٗرپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ  - 

 :ٷخٽ
ٻنخ نـڀْ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټخنٌح ّظنخٗيًڅ ح٬ٕٗخٍ ًّظٌحٻًَڅ -

أْٗخء ڃن أڃَ حٿـخىڀْش ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓخٻض ٳَرڄخ طزٔڂ أً ٷخٽ: ٻنخ 
 نظنخٗي ح٬ٕٗخٍ ًنٌٻَ أْٗخء ڃن أڃَ حٿـخىڀْش ٳَرڄخ طزٔڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٿِرَُْ ًهڀٲ رن حٿٌٿْي ٷخٙ: كيػنخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٓڄَس ّٸٌٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ٙ ِّحٽ ىٌح حٕڃَ ٷخثڄخ ّٸخطپ ٫ڀْو حٿڄٔڀڄٌڅ كظَ طٸٌځ حٿٔخ٫ش ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن:  

 ًٿي حٿِرَْ رن حٿ٬ٌحځ انڄخ ٻخڅ حٓڂ ؿيه حٿِرَْ.ىٌح أرٌ أكڄي حٿِرَُْ ٿْْ ڃن 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ؿخرَ  - 

 رن ٓڄَس ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
اًح ًىذ ٷَْٜ ٳٚ ٷَْٜ ر٬يه ًاًح ًىذ ٻٍَٔ ٳٚ ٻٍَٔ ر٬يه ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه -
 نٴٸن ٻنٌُىڄخ ٳِ ٓزْپ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ.ٿظ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ رن آڄخ٫ْپ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ىحًى رن  - 
 ىني ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:

 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ّټٌڅ ٿيٌه حٕڃش حػنخ ٫َ٘ هڀْٴش.-
يػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ ُحثيس كيػنخ ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

 رن ٓڄَس ٷخٽ: نزجض أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٿن ّزَف ىٌح حٿيّن ٷخثڄخ ّٸخطپ ٫ڀْو ٫ٜخرش ڃن حٿڄٔڀڄْن كظَ طٸٌځ حٿٔخ٫ش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫زي حهلل رن  - 
 ٌىذ ٫ن ؿ٬ٴَ رن أرِ ػٌٍ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:ڃ
ٻنض ٷخ٫يح ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطخه ٍؿپ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أنظٌٟؤ ڃن -

ٿلٌځ حٿٰنڂ ٷخٽ: اڅ ٗجض طٌٟؤ ڃنو ًاڅ ٗجض ٙ طٌٟؤ ڃنو ٷخٽ: أٳؤطٌٟؤ ڃن ٿلٌځ حٗرپ 
ٳِ ڃَحرٞ حٿٰنڂ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ن٬ڂ  ٷخٽ: ٳنٜڀِ ٳِ ڃزخٍٹ حٗرپ ٷخٽ: ٙ ٷخٽ: أنٜڀِ 

 ٛپ ٳِ ڃَحرٞ حٿٰنڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس  - 

 ٷخٽ:
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿ٨يَ اًح ىك٠ض حٿ٘ڄْ.-
ٓڄخٹ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ كڄخى ٫ن  - 

 ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
 ٻخڅ رٚٽ ّئًڅ اًح ىك٠ض حٿ٘ڄْ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٓڄَس:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸَأ ٳِ حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ }ًحٿٔڄخء -

 ًحٿ٤خٍٵ{ً}ًحٿٔڄخء ًحص حٿزًَؽ{ ًنلٌىڄخ ڃن حٿٌٍٔ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ًريِ ٷخٙ: كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٓڄخٹ  - 

 رن كَد ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس:
 أڅ رٚٙ ٻخڅ ّئًڅ رخٿ٨يَ اًح ىك٠ض حٿ٘ڄْ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٓڄخٹ ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 

 ؿخرَ رن ٓڄَس ّٸٌٽ:
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ ِّحٽ حٗٓٚځ ٫ِِّح اٿَ اػنِ ٫َ٘ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ -

 هڀْٴش ػڂ ٷخٽ ٻڀڄش هٴْش ٿڂ أٳيڄيخ ٷخٽ: ٷڀض ٕرِ ڃخ ٷخٽ ٷخٽ: ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓڄخٹ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ؿخرَ  - 

 رن ٓڄَس ّٸٌٽ:
 و ًٓڀڂ ّٸٌٽ: رْن ّيُ حٿٔخ٫ش ٻٌحرٌڅ.ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ًَّٓؾ ٷخٙ: كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٓڄَس ٷخٽ:
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ٻخڅ حٿنخّ ّٸٌٿٌڅ ّؼَد ًحٿڄيّنش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: اڅ حهلل طزخٍٹ -
 ًط٬خٿَ ٓڄخىخ ٣خرش ٷخٽ َّٓؾ: ّؼَد حٿڄيّنش.

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن كيػن - 
 ٓڄَس:

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أٻپ ٬٣خڃخ ر٬غ رٴ٠ڀو اٿَ أرِ أٌّد ٳټخڅ -
أرٌ أٌّد ٠ّ٪ أٛخر٬و كْغ ٍَّ أٛخر٪ حٿنزِ َٛ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطِ ٌٍٓٽ حهلل 

ٌؿي ٳْو ٍّق ػٌځ ٳڀڂ ّؤٻڀپ ًر٬غ رو اٿَ أرِ أٌّد ٳڀڂ َّ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬٤خځ ٳ
ٳْو أػَ أٛخر٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٿڂ أٍ ٳْو أػَ أٛخر٬ٺ 

 ٷخٽ: انِ ًؿيص ڃنو ٍّق ػٌځ ٷخٽ: أطز٬غ اٿِ ڃخ ٿٔض آٻٚ ٷخٽ: انو ّؤطْنِ حٿڄڀٺ.
خ ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿڄْٔذ رن ٍحٳ٪ ٫ن طڄْڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػن - 

 ٣َٳش حٿ٤خثِ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس حٿٌٔحثِ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
أٙ طٜٴٌڅ ٻڄخ طٜٲ حٿڄٚثټش ٫ني ٍريخ طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷخٽ ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٻْٲ -

 طٜٲ حٿڄٚثټش ٫ني ٍريخ ٷخٽ: ّظڄڄٌڅ حٿٜٴٌٱ حًٕٽ ًّظَحٌٛڅ ٳِ حٿٜٲ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٓڄَس ٷخٽ:
 ٻخنض ٛٚس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷٜيح ًه٤زظو ٷٜيح.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿڄْٔذ رن ٍحٳ٪ ٫ن طڄْڂ رن  - 

 ٣َٳش ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
 ٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷٜيح ًه٤زظو ٷٜيح.ٻخنض ٛٚس ح -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿڄْٔذ رن ٍحٳ٪ ٫ن طڄْڂ رن  - 

 ٣َٳش ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ىهپ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنلن ٍحٳ٬ِ أّيّنخ ٳِ حٿٜٚس ٳٸخٽ: ڃخ ٿِ -

نخد هْپ ٗڄْ حٓټنٌح ٳِ حٿٜٚس ٷخٽ ًىهپ ٫ڀْنخ حٿڄٔـي أٍحٻڂ ٍحٳ٬ِ أّيّټڂ ٻؤنيخ أً
 ًنلن كڀٶ ڃظٴَٷٌڅ ٳٸخٽ: ڃخ ٿِ أٍحٻڂ ٫ِّن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٸز٤ْش ٫ن ؿخرَ  - 
 رن ٓڄَس ٷخٽ:

٫ن ّڄْنو  ٻنخ اًح ٛڀْنخ هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٗخٍ أكينخ اٿَ أهْو ڃن-
ًڃن ٫ن ٗڄخٿو ٳڀڄخ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ڃخ رخٽ أكيٻڂ ّٴ٬پ ىٌح 
ٻؤنيخ أًنخد هْپ ٗڄْ انڄخ ّټٴِ أكيٻڂ أًٙ ّټٴِ أكيٻڂ أڅ ّٸٌٽ ىټٌح ًًٟ٪ ّڄْنو 

 ٫ڀَ ٳوٌه ًأٗخٍ ربٛز٬و ّٔڀڂ ٫ڀَ أهْو ڃن ٫ن ّڄْنو ًڃن ٫ن ٗڄخٿو.
ػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آَحثْپ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
 ٿڂ ّټن ّئًڅ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ ّٸخځ ٿو ٳِ حٿ٬ْيّن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آَحثْپ ًَّٗٺ ًكـخؽ ٷخٽ كيػنخ  - 

 آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس:
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پ نٴٔو ٷخٽ كـخؽ ٫ڀَ ٫يي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ ّٜپ ٫ڀْو حٿنزِ أڅ ٍؿٚ ٷظ-
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس  - 
 ٷخٽ:

 ٍأّظيخ ڃؼپ ر٠ْش حٿلڄخڃش ٿٌنيخ ٿٌڅ ؿٔيه.-
ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ؿخرَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ  - 

 ٓڄَس.
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّـڀْ ٳِ ڃٜٚه اًح ٛڀَ حٿٰيحس كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ -

 كٔنخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٳ٤َ ٫ن أرِ هخٿي حٿٌحٿزِ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٓڄَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 حٕڃَ ڃئحطِ أً ڃٸخٍرخ كظَ ّٸٌځ اػنخ ٫َ٘ هڀْٴش ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.ٙ ِّحٽ ىٌح -
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس: - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٌّٻَ ٳِ ه٤زظو.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس - 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّـڀْ رْن حٿو٤زظْن ًّظڀٌ آّخص ڃن حٿٸَآڅ ًٻخنض  أڅ-

 ٛٚطو ٷٜيح ًه٤زظو ٷٜيح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:  - 

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 اڅ رْن ّيُ حٿٔخ٫ش ٻٌحرْن.-
كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄخٹ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ؿخرَ  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 رن ٓڄَس ّٸٌٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ حٿٜزق ؿڀْ ٳِ ڃٜٚه كظَ ط٤ڀ٪ -

 حٿ٘ڄْ كٔنخء أً طَطٴ٪ حٿ٘ڄْ كٔنخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٓڄَس:
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّو٤ذ ٷخثڄخ ًّـڀْ ػڂ ّٸٌځ ًّٸَأ آّخص ًٌّٻَ حهلل -

 ط٬خٿَ ًٻخنض ه٤زظو ٷٜيح ًٛٚطو ٷٜيح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن  - 

 ٫ڄَْ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٸٌٽ: ٙ ِّحٽ ىٌح حٕڃَ ٛخٿلخ كظَ ؿجض أنخ ًأرِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ-

 ّټٌڅ اػنخ ٫َ٘ أڃَْح ػڂ ٷخٽ ٻڀڄش ٿڂ أٳيڄيخ ٷڀض ٕرِ: ڃخ ٷخٽ ٷخٽ: ٷخٽ: ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٓڄَس ٷخٽ:
 ٓڀڂ ؿڀْ أكينخ كْغ ّنظيِ.ٻنخ اًح حنظيْنخ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن كڄخى ًريِ ٷخٽ: كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش  - 
 ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس:

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿڂ ڃخ٫ِ رن ڃخٿٺ ًٿڂ ٌّٻَ ؿڀيح.-
٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ - 

حٿڄْٔذ رن ٍحٳ٪ ٫ن طڄْڂ رن ٣َٳش ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حٿپ ٫ڀِ ًٓڀڂ 
 ٷخٽ:

 ٿْنظيْن أٷٌحځ َّٳ٬ٌڅ أرٜخٍىڂ اٿَ حٿٔڄخء ٳِ حٿٜٚس أً ٙ طَؿ٪ اٿْيڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن آَحثْپ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن أرِ هخٿي  - 

 ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:حٿٌحٿزِ ٫
 ر٬ؼض أنخ ًحٿٔخ٫ش ٻيخطْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ُحثيس ٫ن ٓڄخٹ ٫ن  - 

 ؿ٬ٴَ رن أرِ ػٌٍ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس:
يخ ٷخٽ: ن٬ڂ اڅ أڅ ٍؿٚ أطخه ٳٸخٽ: أطٌٟؤ ڃن ٿلٌځ حٿٰنڂ ٷخٽ: ٙ ٷخٽ: ٳؤٛڀِ ٳِ ڃَحر٠-

 ٗجض ٷخٽ: ٳؤطٌٟؤ ڃن ٿلٌځ حٗرپ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: أٳؤٛڀِ ٳِ أ٤٫خنيخ ٷخٽ: ٙ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ُحثيس ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن  - 

 ٓڄَس: ٷخٽ: نزجض أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 حٿڄٔڀڄْن كظَ طٸٌځ حٿٔخ٫ش.ٿن ّزَف ىٌح حٿيّن ٷخثڄخ ّٸخطپ ٫ڀْو ٫ٜخرش ڃن -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن  - 

 كَد ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ:
ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حٿپ ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ڃَس: ٓڄ٬ض ؿخرَح ٬ّنِ: حرن ٓڄَس أڅ حٿنزِ -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄَ حٿڄيّنش ٣خرش.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ:كيػنخ ٫زي حهلل  - 
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ د}حٿڀْپ اًح َّٰ٘{ ًنلٌ ًٿٺ -

 ًٳِ حٿٜزق أ٣ٌٽ ڃن ًٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن  - 

 َ رن ٓڄَس ٷخٽ:ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ؿخر
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْيو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ د}حٿٔڄخء ًحص -

 حٿزًَؽ{ً}حٿٔڄخء ًحٿ٤خٍٵ{ ًنلٌىڄخ ٷخٽ ٫ٴخڅ: ًنلٌىڄخ ڃن حٿٌٍٔ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٷخٽ:  - 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ 
 اڅ حهلل ط٬خٿَ ٓڄَ حٿڄيّنش ٣خرش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄَ رن ٫زْي أرٌ كٴٚ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ ٷخٽ:  - 

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
َِ ڃخ ٷخٽ ٷخٽ: ٳٔؤٿض ر٬ٞ حٿٸٌځ - أً ّټٌڅ ر٬يُ اػنخ ٫َ٘ أڃَْح ٷخٽ: ػڂ طټڀڂ ٳوٴِ ٫ڀ

 حٿٌُ ّڀْنِ: ڃخ ٷخٽ ٷخٽ: ٻڀيڂ ڃن ٷَّٖ.
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄَ رن ٫زْي حهلل ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٷخٽ: - 
 ڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ اٙ ٷخثڄخ.-

 كيّغ هزخد رن حٍٕص ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
ٓڀْڄخڅ رن ىحًى أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلخٵ ٷخٽ:  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

 ٓڄ٬ض ٬ْٓي رن ًىذ ّٸٌٽ:
ٓڄ٬ض هزخرخ ّٸٌٽ: ٗټٌنخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَڃ٠خء ٳڀڂ ّ٘ټنخ ٷخٽ -

 ٬ٗزش: ٬ّنِ ٳِ حٿ٨يَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫ْخٕ حٿلڄِٜ كيػنخ ٬ْٗذ رن أرِ كڄِس  - 

ْڄخڅ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٷخٽ: ًٷخٽ حٿِىَُ: كيػنِ ٫زي حهلل رن ٫زي حهلل رن حٿلخٍع )ف( ًأرٌ حٿ
رن نٌٳپ ٫ن ٫زي حهلل رن هزخد ٫ن أرْو هزخد رن حٍٕص ڃٌٿَ رنِ ُىَس ًٻخڅ ٷي ٗيي 

 ريٍح ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍحٷزض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٿْڀش ٛٚىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-

ٻڀيخ كظَ ٻخڅ ڃ٪ حٿٴـَ ٓڀڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٛٚطو ؿخءه هزخد ٳٸخٽ 
ّخ ٌٍٓٽ حهلل رؤرِ أنض ًأڃِ ٿٸي ٛڀْض حٿڀْڀش ٛٚس ڃخ ٍأّظٺ ٛڀْض نلٌىخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڄٺ أؿپ انيخ ٛٚس ٍٯذ ًٍىذ ٓؤٿض ٍرِ طزخٍٹ ًط٬خٿَ ػٚع 

٤٫خنِ حػنظْن ًڃن٬نِ ًحكيس ٓؤٿض ٍرِ طزخٍٹ ًط٬خٿَ أڅ ٙ ّيڀټنخ رڄخ أىڀٺ رو هٚٽ ٳؤ
حٕڃڂ ٷزڀنخ ٳؤ٤٫خنْيخ ًٓؤٿض ٍرِ ٫ِ ًؿپ أڅ ٙ ٨ّيَ ٫ڀْنخ ٫يًح ٯَْنخ ٳؤ٤٫خنْيخ 

 ًٓؤٿض ٍرِ طزخٍٹ ًط٬خٿَ أڅ ٙ ّڀزٔنخ ٬ْٗخ ٳڄن٬نْيخ.
ح حٿليّغ ڃن ٬ْٗذ رن كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ: ٫ڀِ رن ٫ْخٕ ٓڄ٪ ىٌ - 

 أرِ كڄِس ٓڄخ٫خ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن  - 

 كخٍػش ٷخٽ:
أطْنخ هزخرخ ن٬ٌىه ٳٸخٽ: ٿٌٙ أنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ ّظڄنْن -

 أكيٻڂ حٿڄٌص ٿظڄنْظو.
ػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٷخٽ حرن ٗيخد: أهزَنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 ٫زي حهلل رن ٫زي حهلل رن حٿلخٍع رن نٌٳپ ٫ن ٫زي حهلل رن هزخد رن حٍٕص أڅ هزخرخ ٷخٽ:
ٍڃٸض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٛٚس ٛٚىخ كظَ اًح ٻخڅ ڃ٪ حٿٴـَ ٳڀڄخ ٓڀڂ -

د ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل رؤرِ أنض ًأڃِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٛٚطو ؿخءه هزخ
 ٿٸي ٛڀْض ٳٌٻَ ڃؼپ كيّغ ٬ٗزش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 
 ٫ڄخٍس رن ٫ڄَْ ّليع ٫ن أرِ ڃ٬ڄَ ٷخٽ

ن ٓؤٿنخ هزخرخ أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ حٿ٨يَ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ: ٳڄن أّ-
 ٻنظڂ ط٬ڀڄٌڅ ٷخٽ رظلَٹ ٿلْظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٷْْ ٫ن هزخد  - 
 ٷخٽ:
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أطْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٳِ ٧پ حٿټ٬زش ڃظٌٓيح رَىس ٿو ٳٸڀنخ: ّخ ٌٍٓٽ -
َ ٳٸخٽ: ٿٸي ٻخڅ ڃن ٻخڅ حهلل حى٩ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٿنخ ًحٓظنَٜه ٷخٽ ٳخكڄَ ٿٌنو أً طْٰ

ٷزڀټڂ ّلٴَ ٿو كٴَس ًّـخء رخٿڄن٘خٍ ٳٌْٟ٪ ٫ڀَ ٍأٓو ٳْ٘ٶ ڃخ َّٜٳو ٫ن ىّنو 
ًّڄ٢٘ رؤڃ٘خ١ حٿليّي ڃخ ىًڅ ٨٫ڂ ڃن ٿلڂ أً ٫ٜذ ڃخ َّٜٳو ٫ن ىّنو ًٿْظڄن حهلل 
طزخٍٹ ًط٬خٿَ ىٌح حٕڃَ كظَ َّْٔ حٿَحٻذ ڃخ رْن ٛن٬خء اٿَ ك٠َڃٌص ٙ ّوَ٘ اٙ 

 ٿٌثذ ٫ڀَ ٯنڄو ًٿټنټڂ ط٬ـڀٌڅ.حهلل ط٬خٿَ ًح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٷخٽ ٓڄ٬ض ح٫ٕڄٖ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٗٸْٸخ ٓڄ٬ض  - 

 هزخرخ )ف( ًأرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن هزخد ٷخٽ
ىخؿَنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نزظِٰ ًؿو حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٳٌؿذ أؿَنخ ٫ڀَ -

ڃ٠َ ٿڂ ّؤٻپ ڃن أؿَه ْٗجخ ڃنيڂ ڃ٬ٜذ رن ٫ڄَْ ٷظپ ٌّځ أكي حهلل ٫ِ ًؿپ ٳڄخ ڃن 
نـي ْٗجخ نټٴنو ٳْو اٙ نڄَس ٻنخ اًح ٯ٤ْنخ ريخ ٍأٓو هَؿض ٍؿٚه ًاًح ٯ٤ْنخ ٍؿڀْو 
هَؽ ٍأٓو ٳؤڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ن٤ِٰ ريخ ٍأٓو ًنـ٬پ ٫ڀَ 

 ّـظنْيخ. ٍؿڀْو اًهَح ًڃنخ ڃن أّن٬ض ٿو ػڄَطو ٳيٌ ّييريخ ٬ّنِ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حرن أرِ هخٿي ٫ن ٷْْ ٷخٽ: - 
ىهڀنخ ٫ڀَ هزخد ن٬ٌىه ًىٌ ّزنِ كخث٤خ ٿو ٳٸخٽ: حٿڄٔڀڂ ّئؿَ ٳِ ٻپ ِٗء هٚ ڃخ -

ّـ٬پ ٳِ ىٌح حٿظَحد ًٷي حٻظٌٍ ٓز٬خ ٳِ ر٤نو ًٷخٽ: ٿٌٙ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ٿڄٌص ٿي٫ٌص رو.ًٓڀڂ نيخنخ أڅ ني٫ٌ رخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄخٍس رن ٫ڄَْ ٫ن أرِ  - 
 ڃ٬ڄَ ٷخٽ:

ٷڀنخ ٿوزخد: رؤُ ِٗء ٻنظڂ ط٬َٳٌڅ ٷَحءس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٨يَ -
 ًحٿ٬َٜ ٷخٽ: رخ٤َٟحد ٿلْظو.

خڅ ٫ن ٓڀْڄخڅ ح٫ٕڄٖ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْ - 
 ٫ڄخٍس ٫ن أرِ ڃ٬ڄَ ٫ن هزخد ٷخٽ:

ٷْپ ٿو ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷْپ: رؤُ ِٗء -
 ٻنظڂ ط٬َٳٌڅ ًٿٺ ٷخٽ: رخ٤َٟحد ٿلْظو.

 ًحرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫ڄخٍس ڃ٬نخه. - 
يػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ )ف( ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٿٺ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

٬ٗزش ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٬ْٓي رن ًىذ ٫ن هزخد ٷخٽ: ٗټٌنخ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀِ 
 ًٓڀڂ ٗيس حٿَڃ٠خء ٳڄخ أٗټخنخ ٬ّنِ ٳِ حٿٜٚس ًٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ: ٳڀڂ ّ٘ټنخ.

رن ىٚٽ ٫ن ٍؿپ ڃن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ أٌّد ٫ن كڄْي  - 
 ٫زي حٿٸْْ ٻخڅ ڃ٪ حٿوٌحٍؽ ػڂ ٳخٍٷيڂ ٷخٽ:

ىهڀٌح ٷَّش ٳوَؽ ٫زي حهلل رن هزخد ٫ًَح ّـَ ٍىحءه ٳٸخٿٌح: ٿڂ ط٩َ ٷخٽ: ًحهلل ٿٸي -
٫ٍظڄٌنِ ٷخٿٌح أنض ٫زي حهلل رن هزخد ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طليػنخه ٷخٽ ٷخٽ: ٳيپ ٓڄ٬ض ڃن أرْٺ كيّؼخ ّليػو ٫ن ٌٍٓٽ 
ن٬ڂ ٓڄ٬ظو ّليع ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڄٺ أنو ًٻَ ٳظنش حٿٸخ٫ي ٳْيخ هَْ ڃن 
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حٿٸخثڂ ًحٿٸخثڂ ٳْيخ هَْ ڃن حٿټڄخِٗ ًحٿڄخِٗ ٳْيخ هَْ ڃن حٿٔخ٫ِ ٷخٽ: ٳبڅ أىٍٻض ًحٹ 
حهلل حٿٸخطپ ٷخٿٌح أأنض  ٳټن ٫زي حهلل حٿڄٸظٌٽ ٷخٽ أٌّد ًٙ أ٫ڀڄو اٙ ٷخٽ ًٙ طټن ٫زي

ٓڄ٬ض ىٌح ڃن أرْٺ ّليػو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٿٺ ٳٸيڃٌه 
٫ڀَ ٟٴش حٿنيَ ٳ٠َرٌح ٫نٸو ٳٔخٽ ىڃو ٻؤنو َٗحٹ ن٬پ ڃخ حرٌٷَ ًرٸًَح أځ ًٿيه ٫ڄخ 

 ٳِ ر٤نيخ.
ٚٽ نلٌه اٙ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن كڄْي رن ى - 

 أنو ٷخٽ ڃخ حرٌٷَ ٬ّنِ: ٿڂ ّظٴَٵ ًٷخٽ: ٙ طټن ٫زي حهلل حٿٸخطپ ًٻٌٿٺ ٷخٽ ريِ أ٠ّخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن  - 

 كخٍػش رن ڃ٠َد ٷخٽ:
ٻنض ًڃخ أؿي ىهڀض ٫ڀَ هزخد ًٷي حٻظٌٍ ٳٸخٽ ڃخ أ٫ڀڂ أكيح ٿٸِ ڃن حٿزٚء ڃخ ٿٸْض ٿٸي -

ىٍىڄخ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًاڅ ٿِ ٳِ نخكْش رْظِ ىٌح أٍر٬ْن أٿٴخ 
 ًٿٌٙ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيخنخ أً نيَ أڅ نظڄنَ حٿڄٌص ٿظڄنْظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ًحرن نڄَْ أنزؤنخ ح٫ٕڄٖ  - 
س ٫ن أرِ ڃ٬خًّش ٷخٽ: ٷڀض ٿوزخرٺ ىپ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٫ڄخٍ

 ًًٻَه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ حٿ٠لَ  - 

 ٫ن ڃًَٔٵ ٷخٽ: ٷخٽ هزخد رن حٍٕص:
طٸخٟخه ٻنض ٷْنخ رڄټش ٳټنض أ٫ڄپ ٿڀ٬خٙ رن ًحثپ ٳخؿظڄ٬ض ٿِ ٫ڀْو ىٍحىڂ ٳـجض أ-

ٳٸخٽ: ٙ أٷ٠ْٺ كظَ طټٴَ رڄلڄي ٷخٽ ٷڀض ًحهلل ٙ أٻٴَ رڄلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ 
طڄٌص ػڂ طز٬غ ٷخٽ ٳبًح ر٬ؼض ٻخڅ ٿِ ڃخٽ ًًٿيه ٷخٽ: ٳٌٻَص ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٳؤنِٽ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ: }أٳَأّض حٿٌُ ٻٴَ رآّخطنخ ًٷخٽ: ًٕطْن ڃخٙ ًًٿيح{ كظَ 

 ٳَىح{.رڀٮ }
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٫ن ٷْْ رن أرِ  - 

 كخُځ ٷخٽ:
أطْنخ هزخد رن حٍٕص ٍِٟ حهلل ٫نو ن٬ٌىه ًٷي حٻظٌٍ ٳِ ر٤نو ٓز٬خ ٳٸخٽ: ٿٌٙ أڅ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيخنخ أڅ ني٫ٌ رخٿڄٌص ٿي٫ٌص رو ٳٸي ٣خٽ رِ ڃَِٟ ػڂ 
اڅ أٛلخرنخ حٿٌّن ڃ٠ٌح ٿڂ طنٸٜيڂ حٿينْخ ًانخ أٛزنخ ر٬يىڂ ڃخ ٙ نـي ٿو ڃ٬ٌٟخ اٙ ٷخٽ 

حٿظَحد. ًٷخٽ: ٻخڅ ّزنِ كخث٤خ ٿو ًاڅ حٿڄَء حٿڄٔڀڂ ّئؿَ ٳِ نٴٸظو ٻڀيخ اٙ ٳِ ِٗء 
ّـ٬ڀو ٳِ حٿظَحد ٷخٽ: ًٗټٌنخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃظٌٓي رَىس ٿو 

ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ طٔظنَٜ حهلل ط٬خٿَ ٿنخ ٳـڀْ ڃلڄَح ًؿيو ٳٸخٽ:  ٳِ ٧پ حٿټ٬زش ٳٸڀنخ:
ًحهلل ٿٸي ٻخڅ ڃن ٷزڀټڂ ّئهٌ ٳظـ٬پ حٿڄنخَٗ ٫ڀَ ٍأٓو ٳْٴَٵ رٴَٷظْن ڃخ َّٜٳو ًٿٺ 
٫ن ىّنو ًٿْظڄن حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ىٌح حٕڃَ كظَ َّْٔ حٿَحٻذ ڃخ رْن ٛن٬خء 

 ٫ڀَ ٯنڄو. ًك٠َڃٌص ٙ ّوخٱ اٙ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًحٿٌثذ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ِّّي كيػنخ آڄخ٫ْپ ٳٌٻَ ڃ٬نخه اٙ أنو ٷخٽ: - 
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ٿڂ طنٸٜيڂ حٿينْخ ْٗجخ ًّڄ٢٘ رؤڃ٘خ١ حٿليّي ڃخ ىًڅ ٨٫ڄو ڃن ٿلڂ ٫ًٜذ ٙ َّٜٳو -
 ٫ن ىّنو ِٗء.

حٿَكڄن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٫زي - 
 رن ُّي حٿٰخثِ٘ ٫ن رنض ٿوزخد ٷخٿض:

هَؽ هزخد ٳِ َّٓش ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظ٬خىينخ كظَ ٻخڅ ّلڀذ -
٫نِح ٿنخ ٳټخڅ ّلڀزيخ ٳِ ؿٴنش ٿنخ ٳټخنض طڄظڀت كظَ ط٤ٴق ٷخٿض: ٳڀڄخ ٷيځ هزخد كڀزيخ 

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلڀزيخ ٳ٬خى كٚريخ اٿَ ڃخ ٻخڅ ٷخٽ: ٳٸڀنخ ٿوزخد: ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح
 كظَ طڄظڀت ؿٴنظنخ ٳڀڄخ كڀزظيخ نٸٚ كٚريخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن كخٍػش رن  - 
 ڃ٠َد ٷخٽ:

ىهڀض ٫ڀَ هزخد ًٷي حٻظٌٍ ٓز٬خ ٳٸخٽ: ٿٌٙ أنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
نْظو. ًٿٸي ٍأّظنِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ ّظڄنَ أكيٻڂ حٿڄٌص ٿظڄ

ًٓڀڂ ڃخ أڃڀٺ ىٍىڄخ ًاڅ ٳِ ؿخنذ رْظِ حٓڅ ٍٕر٬ْن أٿٲ ىٍىڂ ٷخٽ ػڂ أطَ رټٴنو ٳڀڄخ 
ٍآه رټَ ًٷخٽ ٿټن كڄِس ٿڂ ٌّؿي ٿو ٻٴن اٙ رَىس ڃڀلخء اًح ؿ٬ڀض ٫ڀَ ٍأٓو ٷڀٜض 

ٓو ًؿ٬پ ٫ڀَ ٫ن ٷيڃْو ًاًح ؿ٬ڀض ٫ڀَ ٷيڃْو ٷڀٜض ٫ن ٍأٓو كظَ ڃيص ٫ڀَ ٍأ
 ٷيڃْو حًٕهَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن آڄخ٫ْپ كيػنخ ٷْْ ٫ن هزخد  - 
 ٷخٽ:

ٗټٌنخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٌّڃجٌ ڃظٌٓي رَىس ٳِ ٧پ حٿټ٬زش ٳٸڀنخ: -
پ ٳْڄن ٻخڅ ٷزڀټڂ أٙ طٔظنَٜ ٿنخ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أً أٙ طٔظنَٜ ٿنخ ٳٸخٽ: ٷي ٻخڅ حٿَؿ

ّئهٌ ٳْلٴڀَ ٿو ٳِ حٍٕٝ ٳْـخء رخٿڄن٘خٍ ٫ڀَ ٍأٓو ٳْـ٬پ رنٜٴْن ٳڄخ ّٜيه ًٿٺ 
٫ن ىّنو ًّڄ٢٘ رؤڃ٘خ١ حٿليّي ڃخ ىًڅ ٨٫ڄو ڃن ٿلڂ ٫ًٜذ ٳڄخ ّٜيه ًٿٺ ًحهلل 
ٿْظڄن حهلل ٫ِ ًؿپ ىٌح حٕڃَ كظَ َّْٔ حٿَحٻذ ڃن حٿڄيّنش اٿَ ك٠َڃٌص ٙ ّوخٱ اٙ 

 ذ ٫ڀَ ٯنڄو ًٿټنټڂ طٔظ٬ـڀٌڅ.حهلل ط٬خٿَ ًحٿٌث
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ أرٌ ٌّنْ حٿٸَُْ٘ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد  - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن هزخد رن حٍٕص كيػنِ أرِ هزخد رن حٍٕص ٷخٽ:
انخ ٿٸ٬ٌى ٫ڀَ رخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ننظ٨َ أڅ ّوَؽ ٿٜٚس حٿ٨يَ اً -

ٓڄ٬ٌح ٳٸڀنخ: ٓڄ٬نخ ػڂ ٷخٽ: حٓڄ٬ٌح ٳٸڀنخ: ٓڄ٬نخ ٳٸخٽ: انو ْٓټٌڅ ٫ڀْټڂ هَؽ ٫ڀْنخ ٳٸخٽ: ح
 أڃَحء ٳٚ ط٬ْنٌىڂ ٫ڀَ ٧ڀڄيڂ ٳڄن ٛيٷيڂ رټٌريڂ ٳڀن َّى ٫ڀِ حٿلٌٝ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃٔڀڂ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن  - 
 هزخد رن حٍٕص ٷخٽ:

حٿ٬خٙ رن ًحثپ ىّن ٳؤطْظو أطٸخٟخه ٳٸخٽ: ٙ ًحهلل ٙ  ٻنض ٍؿٚ ٷْنخ ًٻخڅ ٿِ ٫ڀَ-
أٷ٠ْٺ كظَ طټٴَ رڄلڄي ٳٸڀض: ًحهلل ٙ أٻٴَ رڄلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ طڄٌص ػڂ 
طز٬غ ٷخٽ: ٳبنِ اًح ڃض ػڂ ر٬ؼض ؿجظنِ ًٿِ ػڂ ڃخٽ ًًٿي ٳؤ٤٫ْظٺ ٳؤنِٽ حهلل طزخٍٹ 
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خٙ ًًٿيح{ اٿَ ٷٌٿو ٫ِ ًؿپ }ًّؤطْنخ ًط٬خٿَ: }أٳَأّض حٿٌُ ٻٴَ رآّخطنخ{ ًٷخٽ: }ًٕطْن ڃ
 ٳَىح{.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل رن نڄَْ أنزؤنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃٔڀڂ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن هزخد  - 
 ٷخٽ:

ٻنض ٍؿٚ ٷْنخ ًٻخڅ ٿِ ٫ڀَ حٿ٬خٙ رن ًحثپ كٶ ٳؤطْظو أطٸخٟخه ٳٸخٽ: ٙ أ٤٫ْٺ كظَ -
ڀْو ًٓڀڂ كظَ طڄٌص ػڂ طز٬غ ٷخٽ: طټٴَ رڄلڄي ٳٸڀض: ٙ ًحهلل ٙ أٻٴَ رڄلڄي ٛڀَ حهلل ٫

ٳ٠لٺ ػڂ ٷخٽ: ْٓټٌڅ ٿِ ػڂ ڃخٽ ًًٿي ٳؤ٤٫ْٺ كٸٺ ٳؤنِٽ حهلل ط٬خٿَ: }أٳَأّض حٿٌُ 
 ٻٴَ رآّخطنخ{ ًٷخٽ: }ًٕطْن ڃخٙ ًًٿيح أ٣ڀ٪ حٿْٰذ أځ حطوٌ ٫ني حٿَكڄن ٫ييح{. حّٓش.

ڄٖ ًَُّ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن اىٍّْ ٷخٽ: ًٓڄ٬ض ح٫ٕ - 
 ٗٸْٶ ٫ن هزخد ٷخٽ:

ىخؿَنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄنخ ڃن ڃخص ًٿڂ ّؤٻپ ڃن أؿَه ْٗجخ ڃنيڂ: -
ڃ٬ٜذ رن ٫ڄَْ ٿڂ ّظَٹ اٙ نڄَس اًح ٯ٤ٌح ريخ ٍأٓو ريص ٍؿٚه ًاًح ٯ٤ْنخ ٍؿڀْو ريح 

ْو اًهَح ٍأٓو ٳٸخٽ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٯ٤ٌح ٍأٓو ًؿ٬ڀنخ ٫ڀَ ٍؿڀ
 ٷخٽ: ًڃنخ ڃن أّن٪ حٿؼڄخٍ ٳيٌ ّيي ريخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄخٍس رن ٫ڄَْ ٫ن  - 
 أرِ ڃ٬ڄَ ٷخٽ: ٷڀنخ ٿوزخد:

ىپ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ٷڀنخ: -
 ٽ: ٳٸخٽ: رخ٤َٟحد ٿلْظو.ٳزؤُ ِٗء ٻنظڂ ط٬َٳٌڅ ًٿٺ ٷخ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن آڄخ٫ْپ كيػنخ ٷْْ ٷخٽ: - 
أطْض هزخرخ أ٫ٌىه ًٷي حٻظٌٍ ٓز٬خ ٳِ ر٤نو ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ: ٿٌٙ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ نيخنخ أڅ ني٫ٌ رخٿڄٌص ٿي٫ٌص رو.
 ًٓڀڂ.كيّغ ًُ حٿَٰس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ٫ڄًَ رن ڃلڄي رن رټَ حٿنخٷي كيػنخ ٫زْيس رن كڄْي ٫ن ٫زْيس  - 
حٿ٠زِ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حهلل ٬ّنِ: ٷخِٟ حٿَُ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ًُ 

 حٿَٰس ٷخٽ:
٫َٝ أ٫َحرِ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّْٔ -

: ّخ ٌٍٓٽ حهلل طيٍٻنخ حٿٜٚس ًنلن ٳِ أ٤٫خڅ حٗرپ ٳنٜڀِ ٳْيخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٙ ٳٸخٽ: أنظٌٟؤ ڃن ٿلٌڃيخ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: أٳنٜڀِ ٳِ 
ڃَحرٞ حٿٰنڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ن٬ڂ ٷخٽ: أٳنظٌٟؤ ڃن ٿلٌڃيخ ٷخٽ: 

.ٙ 
 ٔڀڄِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.كيّغ ٟڄَس رن ٬ٓي حٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٌ ٫ؼڄخڅ ٬ْٓي رن ّلَْ رن ٬ْٓي رن أرخڅ رن ٬ْٓي رن حٿ٬خٙ  - 
 كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ رن حٿِرَْ ٷخٽ:

ٓڄ٬ض ُّخى رن ٟڄَس رن ٬ٓي حٿٔڀڄِ ّليع ٫ًَس رن حٿِرَْ ٷخٽ كيػنِ أرِ ًؿيُ -
ٗييح كنْنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٙ ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ًٻخنخ ٷي 
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٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٨يَ ػڂ ؿڀْ اٿَ ٧پ ٗـَس ٳٸخځ اٿْو حٕٷ٩َ رن كخرْ ٫ًْْنش رن كٜن 
رن ريٍ ٤ّڀذ ريځ حٕٗـ٬ِ ٫خڃَ رن حٕٟز٢ ًىٌ ٌّڃجٌ ْٓي ٷْْ ًحٕٷ٩َ رن كخرْ 

ڄنخ رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيٳ٪ ٫ن ڃلڀڂ رن ؿؼخڃش حٿونيٱ ٳخهظٜ
ٳٔڄ٬نخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: طؤهًٌڅ حٿيّش هڄْٔن ٳِ ٓٴَنخ ىٌح 
ًهڄْٔن اًح ٍؿ٬نخ ٷخٽ: ّٸٌٽ ٫ْْنش ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٙ أى٫و كظَ أًّٶ نٔخءه ڃن 

څ حٿيّش ٳؤرَ ٫ْْنش حٿلِڅ ڃخ أًحٵ نٔخثِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: رپ طؤهًٌ
ٳٸخڃڂ ٍؿپ ڃن ٿْغ ّٸخٽ ٿو: ڃټْظپ ٍؿپ ٷَْٜ ڃـڄ٩ٌ ٳٸخٽ: ّخ نزِ حهلل ڃخ ًؿيص ٿيٌح 
حٿٸظْپ ٗزْيخ ٳِ ٯَس حٗٓٚځ اٙ ٻٰنڂ ًٍىص ٳَڃِ أًٿيخ ٳنٴَ آهَىخ حٓنن حٿٌْځ ًٯَْ 

ىٌح  ٯيح ٷخٽ: ٳَٳ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيه ػڂ ٷخٽ: رپ طٸزڀٌڅ حٿيّش ٳِ ٓٴَنخ
هڄْٔن ًهڄْٔن اًح ٍؿ٬نخ ٳڀڂ ِّٽ رخٿٸٌځ كظَ ٷزڀٌح حٿيّش ٷخٽ: ٳڀڄخ ٷزڀٌح حٿيّش ٷخٽ: 
ٷخٿٌح: أّن ٛخكزټڂ ّٔظٰٴَ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخځ ٍؿپ آىځ ٣ٌّپ 
َٟد ٫ڀْو كڀش ٻخڅ طيْؤ ٿڀٸظپ كظَ ؿڀْ رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ 

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃخ حٓڄٺ ٷخٽ: انخ ڃلڀڂ رن ؿؼخڃش ٷخٽ ؿڀْ ٷخٽ ٿو ٌٍٓٽ ح
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: حٿڀيڂ ٙ طٰٴَ ٿڄلڀڂ حٿڀيڂ ٙ طٰٴَ ٿڄلڀڂ ػٚع ڃَحص ٳٸخځ 
ڃن رْن ّيّو ًىٌ ّظڀٸَ ىڃ٬و رٴ٠پ ٍىحثو ٳؤڃخ نلن رْننخ ٳنٸٌٽ: ٷي حٓظٰٴَ ٿو ًٿټنو 

 ر٬ٞ.أ٧يَ ڃخ أ٧يَ ٿْي٩ حٿنخّ ر٠٬يڂ ڃن 
 كيّغ ٫ڄًَ رن ّؼَرِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ڃلڄي رن ٫زخى حٿڄټِ كيػنخ كخطڂ رن آڄخ٫ْپ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن  - 
 كٔن حٿـخٍُ ٫ن ٫ڄخٍس رن كخٍػش ٫ن ٫ڄًَ رن ّؼَرِ ٷخٽ:

ِٗء اٙ  ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: أٙ ًٙ ّلپ ٙڃَة ڃن ڃخٽ أهْو-
ر٤ْذ نٴْ ڃنو ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض اڅ ٿٸْض ٯنڂ حرن ٫ڄِ أؿظٍِ ڃنيخ ٗخس ٳٸخٽ: 
اڅ ٿٸْظيخ ن٬ـش طلڄپ ٗٴَس ًاُنخىح نـزض حٿـڄْٖ ٳٚ طيـيخ. ٷخٽ: ٬ّنِ: نـزض حٿـڄْٖ: 

 أٍٟخ رْن ڃټش ًحٿـخٍ ٿْْ ريخ أنْْ.
ٿڄڀٺ رن حٿلٔن ٬ّنِ حٿـخٍ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٫زي ح - 

كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٬ْٓي ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن كخٍػش ّليع ٫ن ٫ڄًَ رن 
 ّؼَرِ حٿ٠ڄَُ ٷخٽ:

ٗييص ه٤زش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄنَ ٳټخڅ ٳْڄخ ه٤ذ رو أڅ ٷخٽ: ًٙ ّلپ -
حهلل ٙڃَة ڃن ڃخٽ أهْو اٙ ڃخ ٣خرض رو نٴٔو ٷخٽ: ٳڀڄخ ٓڄ٬ض ًٿٺ ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ 

أٍأّض ٿٌ ٿٸْض ٯنڂ حرن ٫ڄِ ٳؤهٌص ڃنيخ ٗخس ٳخؿظٍِطيخ ٫ڀِ ٳِ ًٿٺ ِٗء ٷخٽ: اڅ 
 ٿٸْظيخ ن٬ـش طلڄپ ٗٴَس ًاُنخىح ٳٚ طڄٔيخ.
 ىٌح آهَ ڃٔني حٿزَّْٜن ٍِٟ حهلل ٫نيڂ.

 ڃٔني حٕنٜخٍ ٍِٟ حهلل ٫نيڂ.
 كيّغ أرِ حٿڄنٌٍ أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

 خد ٍِٟ حهلل ٫نو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:ڃڄخ ًٍحه ٫نو ٫ڄَ رن حٿو٤
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٫ن أرْو ٫ن ڃلڄي رن  -
آلخٵ ٳْڄن ٗيي ريٍح: أرِ رن ٻ٬ذ رن ٷْْ رن ٫زْي رن ُّي رن ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ رن 

 ڃخٿٺ رن حٿنـخٍ.
يػنخ ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ رن أرِ ػخرض ٫ن ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ك - 

 رن ؿزَْ ٫ن حرن ٫زخّ ٷخٽ: ٷخٽ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ٫نو:
٫ڀِ أٷ٠خنخ ًُأرِ أٷَإنخ ًانخ ٿني٩ ٻؼَْح ڃن ٿلن ُأرِ ًُأرِ ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٚ أى٫و ٿِ٘ء ًحهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ّٸٌٽ: }ڃخ ننٔق ڃن آّش أً ننٔيخ 
 روَْ ڃنيخ أً ڃؼڀيخ.نؤص 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ كيػنِ كزْذ ٬ّنِ حرن أرِ  - 
 ػخرض ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن حرن ٫زخّ ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ ٷخٽ: ٷخٽ ٫ڄَ:

٫ڀِ أٷ٠خنخ ًُأرِ أٷَإنخ ًانخ ٿني٩ ڃن ٷٌٽ ُأرِ ًُأرِ ّٸٌٽ: أهٌص ڃن ٳڂ ٌٍٓٽ حهلل -
 ًٓڀڂ ٳٚ أى٫و ًحهلل ّٸٌٽ: ڃخ ننٔن ڃن آّش أً ننٔيخ.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّٓي رن ٬ْٓي ٳِ ٓنش ٓض ٫ًَّ٘ن ًڃخثظْن كيػنخ  - 
٫ڀِ رن ڃٔيَ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن كزْذ رن أرِ ػخرض ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن حرن ٫زخّ 

 ٷخٽ:
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٫ڀِ ٍِٟ ه٤زنخ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ٫نو ٫ڀَ ڃنزَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

حهلل ٫نو أٷ٠خنخ ًُأرِ ٍِٟ حهلل ٫نو أٷَإنخ ًانخ ٿني٩ ڃن ٷٌٽ ُأرِ ْٗجخ ًاڅ ُأرْخ ٓڄ٪ ڃن 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أْٗخء ًُأرِ ّٸٌٽ: ٙ أى٩ ڃخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي نِٽ ر٬ي أرِ ٻظخد.
  ط٬خٿَ ٫نو.كيّغ أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ ٍِٟ حهلل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي أنزؤنخ ى٘خځ رن ٫ًَس أنزؤنخ ُأرِ أهزَنِ  - 
 أرٌ أٌّد أڅ ُأرْخ كيػو ٷخٽ:

ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض: حٿَؿپ ّـخڃ٪ أىڀو ٳٚ ّنِٽ ٷخٽ: ّٰٔپ ڃخ -
 ڃْ حٿڄَأس ڃنو ًٌّٟؤ ًّٜڀِ.

كيػنِ أرِ ٷخٽ: ًكيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ: كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ:  - 
أرْو ٫ن أرِ أٌّد ٫ن ُأرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ: ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ 

 ڃ٬نخه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ: كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ: كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ى٘خځ رن  - 

 ٿڄڀِ ٬ّنِ رٸٌٿو: حٿڄڀِ ٫ن حٿڄڀِ:٫ًَس ٷخٽ: كيػنِ ُأرِ ٫ن حٿڄڀِ ٫ن ح
أرخ أٌّد ٫ن ُأرِ رن ٻ٬ذ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٌُ ّؤطِ أىڀو ػڂ ٙ -

 ّنِٽ: ّٰٔپ ًٻَه ًّظٌٟؤ ٷخٽ ٫زي حهلل: ٷخٽ ُأرِ: حٿڄڀِ ٫ن حٿڄڀِ: ػٸش ٫ن ػٸش.
ُّي ٫ن ى٘خځ رن  كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ: كيػنِ ٫زْي حهلل حٿٸٌحٍَُّ ٷخٽ: كيػنخ كڄخى رن - 

 ٫ًَس ٫ن أرْو ٷخٽ:
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رڀٰنِ ٫ن أرِ أٌّد رن ُّي كيّغ ًىٌ رؤٍٝ حٿًَځ ٷخٽ: ٳڀٸْض أرخ أٌّد ٳليػنِ ٫ن -
ُأرِ رن ٻ٬ذ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: اًح ؿخڃ٪ حٿَؿپ حڃَأطو ػڂ أٻٔپ 

 ٳڀْٰٔپ ڃخ أٛخد حٿڄَأس ڃنو ػڂ ٿْظٌٟؤ.
 ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ. كيّغ ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ رن

كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ: كيػنِ أرِ ٷخٽ: كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ: كيػنخ كڄخى ٷخٽ: أنزؤنخ كڄْي ٫ن  - 
 أنْ ٫ن ٫زخىس أڅ أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 أنِٽ حٿٸَآڅ ٫ڀَ ٓز٬ش أكَٱ.-
كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ كڄْي ٫ن أنْ  كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ - 

 ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض أڅ أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:
أٷَأنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ آّش ًأٷَأىخ آهَ ٯَْ ٷَحءس ُأرِ ٳٸڀض: ڃن -

أٷَأٻيخ ٷخٽ: أٷَأنْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض: ًحهلل ٿٸي أٷَأنْيخ ٻٌح ًٻٌح ٷخٽ 
ن حٗٓٚځ ڃخ طوڀؾ ٌّڃجٌ ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُأرِ: ٳڄخ طوڀؾ ٳِ نٴِٔ ڃ

ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٿڂ طٸَثنِ آّش ٻٌح ًٻٌح ٷخٽ: رڀَ ٷخٽ: ٳبڅ ىٌح ّي٫ِ أنٺ أٷَأطو ٻٌح 
ًٻٌ ٳ٠َد رْيه ٳِ ٛيٍُ ٳٌىذ ًحٹ ٳڄخ ًؿيص ڃنو ْٗجخ ر٬ي ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

حٿٔٚځ ٳٸخٽ ؿزَّپ: حٷَأ حٿٸَآڅ ٫ڀَ كَٱ  حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أطخنِ ؿزَّپ ًڃْټخثْپ ٫ڀْيڄخ
ٳٸخٽ ڃْټخثْپ حٓظِىه ٷخٽ: حٷَأه ٫ڀَ كَٳْن ٷخٽ: حٓظِىه كظَ رڀٮ ٓز٬ش أكَٱ ٷخٽ: ٻپ 

 ٗخٱ ٻخٱ.
كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنِ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن كڄْي ٫ن أنْ أڅ ُأرْخ  - 

 ٷخٽ:
ش ٳٌٻَ حٿليّغ ًٿڂ ٌّٻَ ٳْو ڃخ كٺ ٳِ ٛيٍُ ِٗء ڃنٌ أٓڀڄض اٙ أنِ ٷَأص آّ-

 ٫زخىس.
 كيّغ أرِ ىََّس حٿيًِٓ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش ًڃلڄي رن ٫زي حهلل رن نڄَْ ًىٌح ٿٴ٦  - 
كيّغ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٫ن حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ ٫ن حٿ٬ٚء رن ٫زي حٿَكڄن رن 

٫ن أرْو ٫ن أرِ ىََّس ٫ن ُأرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٬ّٸٌد 
 ًٓڀڂ:

ڃخ أنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳِ حٿظٌٍحس ًٙ ٳِ حٗنـْپ ڃؼپ أځ حٿٸَآڅ ًىِ حٿٔز٪ حٿڄؼخنِ -
 ًىِ ڃٸٌٔڃش رْنِ ًرْن ٫زيُ ًٿ٬زيُ ڃخ ٓؤٽ.

ٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ أرٌ ڃ٬ڄَ ٷخٽ كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٫ن ح - 
حٿ٬ٚء رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرْو ٫ن أرِ ىََّس ٫ن ُأرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
أٙ أ٫ڀڄٺ ٌٍٓس ڃخ أنِٽ ٳِ حٿظٌٍحس ًٙ ٳِ حٿِرٌٍ ًٙ ٳِ حٗنـْپ ًٙ ٳِ حٿٸَآڅ ڃؼڀيخ -

ػڂ ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸڄض ٷڀض: رڀَ ٷخٽ: ٳبنِ أٍؿٌ أڅ ٙ أهَؽ ڃن ًٿٺ حٿزخد كظَ ط٬ڀڄيخ 
ڃ٬و ٳؤهٌ رْيُ ٳـ٬پ ّليػنِ كظَ رڀٮ ٷَد حٿزخد ٷخٽ ٳٌٻَطو ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل 
حٿٌٍٔس حٿظِ ٷڀض ٿِ ٷخٽ: ٳټْٲ طٸَأ اًح ٷڄض طٜڀِ ٳٸَأ رٴخطلش حٿټظخد ٷخٽ: ىِ ىِ 
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ًىِ حٿٔز٪ حٿڄؼخنِ ًحٿٸَآڅ حٿ٨٬ْڂ حٿٌُ أًطْض ر٬ي ٷخٽ ٫زي حهلل: ٓؤٿض أرِ ٫ن حٿ٬ٚء 
٫زي حٿَكڄن ًٓيْپ رن أرِ ٛخٿق ٳٸيځ حٿ٬ٚء ٫ڀَ ٓيْپ ًٷخٽ: ٿڂ أٓڄ٪ أكيح ًٻَ  رن

 حٿ٬ٚء رٌٔء ًٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًأرٌ ٛخٿق أكذ اٿِ ڃن حٿ٬ٚء.
 كيّغ ٍحٳ٪ رن ٍٳخ٫ش ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ.

ُىَْ ًحرن اىٍّْ  كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ: كيػنِ أرِ ٷخٽ: كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ: كيػنخ - 
٫ن ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ڃ٬ڄَ رن أرِ كزْزش ٫ن ٫زْي رن ٍٳخ٫ش 

 رن ٍحٳ٪ ٫ن أرْو ٷخٽ ُىَْ ٳِ كيّؼو:
ٍٳخ٫ش رن ٍحٳ٪ ًٻخڅ ٫ٸزْخ ريٍّخ ٷخٽ: ٻنض ٫ني ٫ڄَ ٳٸْپ ٿو اڅ ُّي رن ػخرض ّٴظِ -

ُ ّـخڃ٪ ًٙ ّنِٽ ٳٸخٽ: أ٫ـپ حٿنخّ ٳِ حٿڄٔـي ٷخٽ ُىَْ ٳِ كيّؼو حٿنخّ رَأّو ٳِ حٿٌ
رو ٳؤطِ رو ٳٸخٽ: ّخ ٫يً نٴٔو أًٷي رڀٰض أڅ طٴظِ حٿنخّ ٳِ ڃٔـي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ رَأّٺ ٷخٽ: ڃخ ٳ٬ڀض ًٿټن كيػنِ ٫ڄٌڃظِ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ظٴض ًٓڀڂ ٷخٽ: أُ ٫ڄٌڃظٺ ٷخٽ: ُأرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ ُىَْ ًأرٌ أٌّد ًٍٳخ٫ش رن ٍحٳ٪ ٳخٿ
اٿَ ڃخ ّٸٌٽ ىٌح حٿٴظَ ًٷخٽ ُىَْ: ڃخ ّٸٌٽ ىٌح حٿٰٚځ ٳٸڀض: ٻنخ نٴ٬ڀو ٳِ ٫يي ٌٍٓٽ 
حهلل حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳٔؤٿظڂ ٫نو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٻنخ 
نٴ٬ڀو ٫ڀَ ٫ييه ٳڀڂ نٰظٔپ ٷخٽ: ٳـڄ٪ حٿنخّ ًحطٴٶ حٿنخّ ٫ڀَ أڅ حٿڄخء ٙ ّټٌڅ اٙ ڃن 

 ٍؿڀْن ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ًڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٙ: اًح ؿخًُ حٿوظخڅ حٿوظخڅ ٳٸي حٿڄخء اٙ
ًؿذ حٿٰٔپ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٫ڀِ: ّخ أڃَْ حٿڄئڃنْن اڅ أ٫ڀڂ حٿنخّ ريٌح أًُحؽ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٍٓپ اٿَ كٴٜش ٳٸخٿض: ٙ ٫ڀڂ ٿِ ٳؤٍٓپ اٿَ ٫خث٘ش ٳٸخٿض: اًح 

ٽ: ٳظل٤ڂ ٫ڄَ ٬ّنِ ط٦ْٰ ػڂ ٷخٽ: ٙ ّزڀٰنِ أڅ أكيح ؿخًُ حٿوظخڅ حٿوظخڅ ًؿذ حٿٰٔپ ٷخ
 ٳ٬ڀو ًٙ ّٰٔپ اٙ أنيټظو ٫ٸٌرش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ رن ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃلڄي  - 
رن آلخٵ ٫ن ُّي رن أرِ كزْذ ٫ن ڃ٬ڄَ رن كزْزش ٫ن ٫زْي رن ٍٳخ٫ش رن ٍحٳ٪ ٫ن 

 خه.أرْو ٳٌٻَ نلٌه ًڃ٬ن
 كيّغ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ: كيػنِ أرِ ٷخٽ: كيػنخ أرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش ٫زي حهلل رن ڃلڄي كيػنخ  - 
ٍؿپ ٓڄخه كيػنخ ٬ّٸٌد رن ٫زي حهلل ح٬َُٕٗ كيػنخ ٫َْٔ رن ؿخٍّش ٫ن ؿخرَ رن ٫زي 

 حهلل ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:
پ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڄڀض حٿڀْڀش ٫ڄٚ ٷخٽ: ڃخ ؿخء ٍؿ-

ىٌ ٷخٽ: نٌٔس ڃ٬ِ ٳِ حٿيحٍ ٷڀن ٿِ: انٺ طٸَأ ًٙ نٸَأ ٳٜپ رنخ ٳٜڀْض ػڄخنْخ ًحٿٌطَ 
 ٷخٽ: ٳٔټض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳَأّنخ أڅ ٓټٌطو ٍٟخ رڄخ ٻخڅ.

كـخؽ رن ٌّٓٲ كيػنخ ٗزخرش ٫ن ٬ٗزش ٫ن ح٫ٕڄٖ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
 ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻٌحه.

 كيّغ ٓيپ رن ٬ٓي ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ: ٷخٽ  - 

 ٓيپ حٕنٜخٍُ.
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ًٻخڅ ٷي أىٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ حرن هڄْ ٫َ٘س ٳِ ُڃخنو كيػنِ أرِ -
رن ٻ٬ذ أڅ حٿٴظْخ حٿظِ ٻخنٌح ّٸٌٿٌڅ: حٿڄخء ڃن حٿڄخء ٍهٜش ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍهٚ ريخ ٳِ أًٽ حٗٓٚځ ػڂ أڃَنخ رخٗٯظٔخٽ ر٬يىخ.
ٓلخٵ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ: حرن حٿڄزخٍٹ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ا - 

أهزَنِ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي حٕنٜخٍُ ًٷي أىٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ًىٌ حرن هڄْ ٫َ٘س ٓنش ٷخٽ:

كيػنِ أرِ رن ٻ٬ذ أڅ حٿٴظْخ حٿظِ ٻخنٌح ّٴظٌڅ ريخ ٳِ ٷٌٿيڂ: حٿڄخء ٍهٜش ٻخڅ أٍهٚ -
 ظٔخٽ ر٬يىخ.ريخ ٳِ أًٽ حٗٓٚځ ػڂ أڃَنخ رخٗٯ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن ٌّنْ ٫ن  - 
 حٿِىَُ ٫ن ٓيپ ٫ن أرِ نلٌه. ٷخٽ حرن حٿڄزخٍٹ:

 ٳؤهزَنِ ڃ٬ڄَ ريٌح حٗٓنخى نلٌه.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٷخٽ: حرن ٗيخد: - 
رن ٬ٓي ًٻخڅ ٷي رڀٮ هڄْ ٫َ٘س ٓنش كْن طٌٳِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٓيپ -

 ًٓڄ٪ ڃنو: أهزَنِ أرِ رن ٻ٬ذ ًًٻَ نلٌه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ ٓيپ رن ٬ٓي  - 

 حٕنٜخٍُ:
هڄْ ٫َ٘س ٓنش ػڂ  ًٻخڅ ٷي ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٓڄ٪ ڃنو ًًٻَ أنو حرن-

طٌٳِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيػنِ أرِ رن ٻ٬ذ: أڅ حٿٴظْخ حٿظِ ٻخنٌح ّٴظٌڅ ريخ 
ٍهٜش ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍهٚ ٳْيخ ٳِ أًٽ حٗٓٚځ ػڂ أڃَنخ رخٗٯظٔخٽ 

 ر٬ي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ كيػنخ ٍٗيّن كيػنِ ٫ڄًَ رن  - 

 ع ٫ن حرن ٗيخد كيػنِ ر٬ٞ ڃن أٍٟنِ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي أڅ أرْخ كيػو:حٿلَ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿ٬ڀيخ ٍهٜش ٿڀڄئڃنْن ٿٸڀش ػْخريڂ ػڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫نيخ ر٬ي ٬ّنِ ٷٌٿيڂ حٿڄخء ڃن حٿڄخء.
نِ حٕٓڀڄِ ٬ّنِ: ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع كيػ - 

 ٫خڃَ ٫ن ٫ڄَحڅ رن أرِ أنْ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ ٫ن حٿڄٔـي حٿٌُ أْٓ ٫ڀَ حٿظٸٌٍ ٳٸخٽ: ىٌ -

 ڃٔـيُ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫خڃَ حٕٓڀڄِ ٫ن ٫ڄَحڅ  - 

 أنْ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:رن أرِ 
 حٿڄٔـي حٿٌُ أْٓ ٫ڀَ حٿظٸٌٍ ڃٔـيُ ىٌح.-

 كيّغ ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٌ رټَ حٿڄٸيڃِ أنزؤنخ ٫زي حٿٌىخد حٿؼٸٴِ ٫ن حٿڄؼنَ ٫ن ٫ڄًَ  - 

 ٬ْٗذ ٫ن أرْو ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ: رن
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ٷڀض ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: }أًٙص حٕكڄخٽ أؿڀين أڅ ٬٠ّن كڄڀين{ ٿڀڄ٤ڀٸش ػٚػخ -
 ًٿڀڄظٌٳِ ٫نيخ ٷخٽ: ىِ ٿڀڄ٤ڀٸش ػٚػخ ًٿڀڄظٌٳِ ٫نيخ.

 .كيّغ ٫زي حهلل رن ٫زخّ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ ًڃلڄي رن ڃ٬ٜذ حٿٸَٷٔخنِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي  - 

حٿٌٿْي: كيػنِ حًُٕح٫ِ ًٷخٽ ڃلڄي: كيػنخ حًُٕح٫ِ أڅ حٿِىَُ كيػو ٫ن ٫زْي حهلل رن 
 ٫زي حهلل ٫ن حرن ٫زخّ:

أنو طڄخٍٍ ىٌ ًحٿلَ رن ٷْْ رن كٜن حٿٴِحٍُ ٳِ ٛخكذ ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ حٿٌُ -
و ٳٸخٽ حرن ٫زخّ: ىٌ ه٠َ اً ڃَ ريڄخ أرِ رن ٻ٬ذ ٳنخىحه حرن ٓؤٽ حٿٔزْپ اٿَ ٿٸْ

٫زخّ ٳٸخٽ: انِ طڄخٍّض أنخ ًٛخكزِ ىٌح ٳِ ٛخكذ ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ حٿٌُ ٓؤٽ 
حٿٔزْپ اٿَ ٿٸْو ٳيپ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٻَ ٗؤنو ٷخٽ: ن٬ڂ ٓڄ٬ض 

حٿٔٚځ ٳِ ڃٖ ڃن رنِ آَحثْپ اً ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: رْنخ ڃٌَٓ ٫ڀْو 
ٷخځ اٿْو ٍؿپ ٳٸخٽ: ىپ ط٬ڀڂ أكيح أ٫ڀڂ ڃنٺ ٷخٽ: ٙ ٷخٽ: ٳؤًكَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ اٿْو 
٫زينخ ه٠َ ٳٔؤٽ ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ حٿٔزْپ اٿَ ٿٸْو ًؿ٬پ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٿو حٿلٌص 

كيّؼو ٳنِٽ ڃنِٙ  آّش ٳٸْپ ٿو: اًح ٳٸيص حٿلٌص ٳخٍؿ٪ ٳبنٺ ٓظڀٸخه ٷخٽ حرن ڃ٬ٜذ ٳِ
ٳٸخٽ ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ }ٿٴظخه آطنخ ٯيحءنخ ٿٸي ٿٸْنخ ڃن ٓٴَنخ ىٌح نٜزخ{ ٳ٬ني ًٿٺ ٳٸي 
حٿلٌص }ٳخٍطيح ٫ڀَ آػخٍىڄخ ٷٜٜخ{ ٳـ٬پ ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ ّظز٪ أػَ حٿلٌص ٳِ 

 حٿزلَ ٷخٽ: ٳټخڅ ڃن ٗؤنيخ ڃخ ٷٚ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٳِ ٻظخرو.
أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ حٿ٬زيُ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ڃ٬ٜذ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 ْٗزو ٫ن رن أرِ كزْذ ٫ن ٬ّڀَ رن أڃْش ٫ن حرن ٫زخّ ٷخٽ: ؿخء ٍؿپ اٿَ ٫ڄَ ٳٸخٽ:
أٻڀظنخ حٿ٠ز٪ ٷخٽ ڃ٬َٔ: ٬ّنِ حٿٔنش ٷخٽ: ٳٔؤٿو ٫ڄَ: ڃڄن أنض ٳڄخ ُحٽ ّنٔزو كظَ -

ْن ٙ رظَٰ اٿْيڄخ ػٚػخ ٳٸخٽ ٫َٳو ٳبًح ىٌ ڃٌَٓ ٳٸخٽ ٫ڄَ: ٿٌ أڅ ٙڃَة ًحىّخ أً ًحىّ
حرن ٫زخّ: ًٙ ّڄٖ ؿٌٱ حرن آىځ اٙ حٿظَحد ػڂ ّظٌد حهلل ٫ڀَ ڃن طخد. ٳٸخٽ ٫ڄَ ٙرن 
٫زخّ: ڃڄن ٓڄ٬ض ىٌح ٷخٽ: ڃن ُأرِ ٷخٽ: ٳبًح ٻخڅ رخٿٰيحس ٳخٯي ٫ڀِ ٷخٽ: ٳَؿ٪ اٿَ أځ 

ټٌڅ ُأرِ حٿٴ٠پ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿيخ ٳٸخٿض: ًڃخٿٺ ًٿڀټٚځ ٫ني ٫ڄَ ًهِ٘ حرن ٫زخّ أڅ ّ
نِٔ ٳٸخٿض أڃو: اڅ أرْخ ٫َٔ أڅ ٙ ّټٌڅ نِٔ ٳٰيح اٿَ ٫ڄَ ًڃ٬و حٿيٍس ٳخن٤ڀٸنخ اٿَ 
ُأرِ ٳوَؽ أرِ ٫ڀْيڄخ ًٷي طٌٟؤ ٳٸخٽ: انو أٛخرنِ ڃٌُ ٳٰٔڀض ًٻَُ أً ٳَؿِ ڃ٬َٔ 
ٗٺ ٳٸخٽ ٫ڄَ: أً ّـِة ًٿٺ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ؤٿو ٫ڄخ ٷخٽ حرن ٫زخّ ٳٜيٷو.ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ًٓ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٫ن أرِ آلخٵ حٿْ٘زخنِ ٫ن ِّّي رن  - 

 حٕٛڂ ٫ن حرن ٫زخّ ٷخٽ:
ؿخء ٍؿپ اٿَ ٫ڄَ ّٔؤٿو ٳـ٬پ ّن٨َ اٿَ ٍأٓو ڃَس ًاٿَ ٍؿڀْو أهٍَ ىپ ٍَّ ٫ڀْو -

ٗرپ ٷخٽ حرن ٫زخّ: ٳٸڀض: ڃن حٿزئّ ْٗجخ ػڂ ٷخٽ ٿو ٫ڄَ: ٻڂ ڃخٿٺ ٷخٽ: أٍر٬ٌڅ ڃن ح
ٛيٵ حهلل ًٌٍٓٿو: ٿٌ ٻخڅ ٙرن آىځ ًحىّخڅ ڃن ًىذ ٙرظَٰ حٿؼخٿغ ًٙ ّڄٖ ؿٌٱ حرن 
آىځ اٙ حٿظَحد ًّظٌد حهلل ٫ڀَ ڃن طخد ٳٸخٽ ٫ڄَ: ڃخ ىٌح ٳٸڀض: ىټٌح أٷَأنْيخ ُأرِ ٷخٽ: 
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نْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٳڄَ رنخ اٿْو ٷخٽ: ٳـخء اٿَ ُأرِ ٳٸخٽ: ڃخ ّٸٌٽ ىٌح ٷخٽ ُأرِ: ىټٌح أٷَأ
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: أٳؤػزظيخ ٳؤػزظيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ رن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن  - 
حٌٕٓى رن ٷْْ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو: كيػنخ حٌٕٓى رن ٷْْ ٫ن نزْق ٫ن حرن ٫زخّ أڅ 

 أرْخ ٷخٽ ٿ٬ڄَ:
ْض حٿٸَآڅ ڃڄن طڀٸخه ًٷخٽ ٫ٴخڅ: ڃڄن ّظڀٸخه ڃن ؿزَّپ ٫ڀْو ّخ أڃَْ حٿڄئڃنْن انِ طڀٸ-

 حٿٔٚځ ًىٌ ٣ٍذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ڃلڄي رن أرِ رټَ كيػنخ رَ٘ رن ٫ڄَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڀِ رن  - 

 ُّي ٫ن ٌّنْ حٿڄټِ ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن ُأرِ ٷخٽ:
 آهَ آّش نِٿض: }ٿٸي ؿخءٻڂ ٌٍٓٽ ڃن أنٴٔټڂ{ حّٓش.-
هلل كيػنِ أرٌ ٫ؼڄخڅ ٫ڄًَ رن ڃلڄي رن رټَْ حٿنخٷي كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش كيػنخ ٫زي ح - 

 ٫ن ٫ڄًَ ٬ّنِ حرن ىّنخٍ ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٷخٽ: ٷڀض ٙرن ٫زخّ:
اڅ نٌٳخ حٿ٘خڃِ ٫ِّڂ أً ّٸٌٽ: ٿْْ ڃٌَٓ ٛخكذ ه٠َ ڃٌَٓ ٛخكذ ه٠َ -

ڀَ حهلل ڃٌَٓ رنِ آَحثْپ ٷخٽ: ٻٌد نٌٱ ٫يً حهلل كيػنِ أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن حٿنزِ ٛ
٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ڃٌَٓ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخځ ٳِ رنِ آَحثْپ ه٤ْزخ ٳٸخٿٌح ٿو: ڃن أ٫ڀڂ 
حٿنخّ ٷخٽ: أنخ ٳؤًكَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ اٿْو أڅ ٿِ ٫زيح أ٫ڀڂ ڃنٺ ٷخٽ: ٍد ٳؤٍنْو ٷخٽ: 
ٷْپ: طؤهٌ كٌطخ ٳظـ٬ڀو ٳِ ڃټظپ ٳلْؼڄخ ٳٸيطو ٳيٌ ػڂ ٷخٽ: ٳؤهٌ كٌطخ ٳـ٬ڀو ٳِ ڃټظپ 

ىٌ ًٛخكزو ّڄْ٘خڅ ٫ڀَ حٿٔخكپ كظَ أطْخ حٿٜوَس ٍٷي ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ  ًؿ٬پ
ًح٤َٟد حٿلٌص ٳِ حٿڄټظپ ٳٌٷ٪ ٳِ حٿزلَ ٳلزْ حهلل ٫ڀْو ؿَّش حٿڄخء ٳخ٤َٟد حٿڄخء 
ٳخٓظْٸ٦ ڃٌَٓ ٳٸخٽ: }ٿٴظخه آطنخ ٯيحءنخ ٿٸي ٿٸْنخ ڃن ٓٴَنخ ىٌح نٜزخ{ ًٿڂ ّٜذ حٿنٜذ 

خٿَ رو ٷخٽ: ٳٸخٽ أٍأّض اً أًّنخ حٿٜوَس ٳبنِ نْٔض كظَ ؿخًُ حٿٌُ أڃَه حهلل طزخٍٹ ًط٬
حٿلٌص ًڃخ أنٔخنْو اٙ حٿ٤ْ٘خڅ ٳخٍطيح ٫ڀَ آػخٍىڄخ ٷٜٜخ ٳـ٬ٚ ّٸٜخڅ آػخٍىڄخ ًحطوٌ 
ٓزْڀو ٳِ حٿزلَ َٓرخ ٷخٽ: أڃٔٺ ٫نو ؿَّش حٿڄخء ٳٜخٍ ٫ڀْو ڃؼپ حٿ٤خٵ ٳټخڅ ٿڀلٌص 

وَس ٳبًح ٍؿپ ڃٔـَ ٫ڀْو َٓرخ ًٻخڅ ٿڄٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٫ـزخ كظَ حنظيْخ اٿَ حٿٜ
ػٌد ٳٔڀڂ ڃٌَٓ ٫ڀْو ٳٸخٽ: ًأنِ رؤٍٟٺ حٿٔٚځ ٷخٽ أنخ ڃٌَٓ ٷخٽ: ڃٌَٓ رنِ 
آَحثْپ ٷخٽ: ن٬ڂ حطز٬ٺ ٫ڀَ أڅ ط٬ڀڄنِ ڃڄخ ٫ڀڄض ٍٗيح ٷخٽ: ّخ ڃٌَٓ انِ ٫ڀَ ٫ڀڂ ڃن 
حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٙ ط٬ڀڄو ًأنض ٫ڀَ ٫ڀڂ ڃن حهلل ٫ڀڄټو حهلل. ٳخن٤ڀٸخ ّڄْ٘خڅ ٫ڀَ 

پ ٳڄَص ٓٴْنش ٳ٬َٳٌح حٿو٠َ ٳلڄپ رَْٰ نٌٽ ٳڀڂ ٬ّـزو ًن٨َ ٳِ حٿٔٴْنش ٳؤهٌ حٿٔخك
حٿٸيًځ َّّي أڅ ّټَٔ ڃنيخ ٿٌكخ ٳٸخٽ: كڄڀنخ رَْٰ نٌٽ ًطَّي أڅ طوَٷيخ ٿظَٰٵ أىڀيخ ٷخٽ: 
أٿڂ أٷپ انٺ ٿن طٔظ٤ْ٪ ڃ٬ِ ٛزَح ٷخٽ: انِ نْٔض ًؿخء ٫ٜٴٌٍ ٳنٸَ ٳِ حٿزلَ ٷخٽ 

ٺ ڃن ٫ڀڂ حهلل ط٬خٿَ اٙ ٻڄخ ّنٸٚ ىٌح حٿ٬ٜٴٌٍ ڃن حٿو٠َ: ڃخ ّنٸٚ ٫ڀڄِ ًٙ ٫ڀڄ
ىٌح حٿزلَ ٳخن٤ڀٸخ كظَ أطْخ أىپ ٷَّش حٓظ٬٤ڄخ أىڀيخ ٳؤرٌح أڅ ٠ّْٴٌىڄخ ٳَأٍ ٯٚڃخ ٳؤهٌ 
ٍأٓو ٳخنظ٫ِو ٳٸخٽ: أٷظڀض نٴٔخ ُحٻْش رَْٰ نٴْ ٿٸي ؿجض ْٗجخ نټَح ٷخٽ: أٿڂ أٷپ ٿٺ انٺ 

ٌه أٗي ڃن حًٕٿَ ٷخٽ: ٳخن٤ڀٸخ ٳبًح ٿن طٔظ٤ْ٪ ڃ٬ِ ٛزَح ٷخٽ ٓٴْخڅ ٷخٽ ٫ڄًَ: ًى
ؿيحٍ َّّي أڅ ّنٸٞ ٳؤٷخڃو ًأٍحنخ ٓٴْخڅ رْيّو ٳَٳ٪ ّيّو ىټٌح ٍٳ٬خ ٳٌٟ٪ ٍحكظْو 
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ٳَٳ٬يڄخ رز٤ن ٻٴْو ٍٳ٬خ ٳٸخٽ: ٿٌ ٗجض ٙطوٌص ٫ڀْو أؿَح ٷخٽ: ىٌح ٳَحٵ رْنِ ًرْنٺ 
َّكڂ حهلل  ٷخٽ حرن ٫زخّ: ٻخنض حًٕٿَ نْٔخنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ڃٌَٓ ٿٌ ٻخڅ ٛزَ كظَ ّٸٚ ٫ڀْنخ ڃن أڃَه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄًَ حٿنخٷي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٫ن ٬ْٓي رن  - 

ؿزَْ ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٿٌ ٗجض 
 ٙطوٌص ٫ڀْو أؿَح.

ٿنخٷي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٫ن ٬ْٓي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄًَ ح - 
ؿزَْ ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٳبًح حٿـيحٍ َّّي 

 أڅ ّنٸٞ ٳؤٷخڃو ٷخٽ رْيه ٳَٳ٬يڄخ ٍٳ٬خ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ رن أٓي كيػنِ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش اڃٚء ٫ڀِ ٫ن  - 

ٷڀض ٙرن ٫زخّ ٷخٽ أرِ: ٻظزظو ٫ن ريِ ًحرن ٫ْْنش كظَ  ٫ڄًَ ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٷخٽ:
أڅ نٌٳخ ٫ِّڂ أڅ ڃٌَٓ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْْ رٜخكذ حٿو٠َ ٷخٽ: ٳٸخٽ: ٻٌد ٫يً 

 حهلل كيػنخ أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ذ حهلل ٷخځ ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ ه٤ْزخ ٳِ رنِ آَحثْپ ٳٔجپ أُ حٿنخّ أ٫ڀڂ ٷخٽ: أنخ ٳ٬ظ-

٫ڀْو اً ٿڂ َّى حٿ٬ڀڂ اٿْو ٷخٽ: رپ ٫زي ٿِ ٫ني ڃـڄ٪ حٿزلَّن ىٌ أ٫ڀڂ ڃنٺ ٷخٽ: أُ ٍد 
ٳټْٲ ٿِ رو ٷخٽ: هٌ كٌطخ ٳخؿ٬ڀو ٳِ ڃټظپ ػڂ حن٤ڀٶ ٳلْؼڄخ ٳٸيطو ٳيٌ ػڂ ٳخن٤ڀٶ ڃٌَٓ 
ًڃ٬و ٳظخه ّڄْ٘خڅ كظَ حنظيْخ اٿَ حٿٜوَس ٳَٷي ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ ًح٤َٟد حٿلٌص 

ٳٌٷ٪ ٳِ حٿزلَ ٳؤڃٔٺ حهلل ٫نو ؿَّش حٿڄخء ڃؼپ حٿ٤خٵ ًٻخڅ ٿڀلٌص  ٳِ حٿڄټظپ ٳوَؽ
َٓرخ ًٷخٽ ٓٴْخڅ: ٳ٬ٸي حٗريخځ ًحٿٔزخرش ًٳَؽ رْنيڄخ ٷخٽ: ٳخن٤ڀٸخ كظَ اًح ٻخڅ ڃن حٿٰي 
ٷخٽ ڃٌَٓ ٿٴظخه: }آطنخ ٯيحءنخ ٿٸي ٿٸْنخ ڃن ٓٴَنخ ىٌح نٜزخ ٷخٽ: ًٿڂ ّـي حٿنٜذ كظَ 

زٮ ٳخٍطيح ٫ڀَ آػخٍىڄخ ٷٜٜخ{ ّٸٜخڅ آػخٍىڄخ ٷخٽ: ؿخًُ كْغ أڃَ ٷخٽ ًٿٺ: ڃخ ٻنخ ن
 ًٻخڅ ٿڄٌَٓ أػَ حٿلٌص ٫ـزخ ًٿڀلٌص َٓرخ. ٳٌٻَ حٿليّغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرٌ رټَ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش كيػنخ ٫زْي حهلل رن ڃٌَٓ  - 
 ٫ن آَحثْپ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن حرن ٫زخّ ٷخٽ:

حٿٸٌځ: اڅ نٌٳخ حٿ٘خڃِ ٫ِّڂ أڅ حٿٌُ ًىذ ٤ّڀذ حٿ٬ڀڂ ٿْْ ڃٌَٓ رنِ ٻنخ ٫نيه ٳٸخٽ -
آَحثْپ ًٻخڅ حرن ٫زخّ ڃظټجخ ٳخٓظٌٍ ؿخٿٔخ ٳٸخٽ: ٻٌٿٺ ّخ ٬ْٓي ٷڀض: ن٬ڂ أنخ ٓڄ٬ظو 
ّٸٌٽ ًحٹ ٳٸخٽ حرن ٫زخّ: ٻٌد نٌٱ كيػنِ أرِ رن ٻ٬ذ أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
ٍكڄش حهلل ٫ڀْنخ ٫ًڀَ أهِ ٫خى ػڂ ٷخٽ: اڅ ڃٌَٓ ٫ڀْو  ٍكڄش حهلل ٫ڀْنخ ٫ًڀَ ٛخٿق-

حٿٔٚځ رْنخ ىٌ ّو٤ذ ٷٌڃو ًحص ٌّځ اً ٷخٽ ٿيڂ: ڃخ ٳِ حٍٕٝ أكي أ٫ڀڂ ڃنِ ًأًكَ حهلل 
طزخٍٹ ًط٬خٿَ اٿْو أڅ ٳِ حٍٕٝ ڃن ىٌ أ٫ڀڂ ڃنٺ ًآّش ًٿٺ أڅ طًِى كٌطخ ڃخٿلخ ٳبًح 

ًٳظخه كظَ اًح رڀٮ حٿڄټخڅ حٿٌُ أڃًَح  ٳٸيطو ٳيٌ كْغ طٴٸيه ٳظًِى كٌطخ ڃخٿلخ ٳخن٤ڀٶ ىٌ
رو ٳڀڄخ حنظيٌح اٿَ حٿٜوَس حن٤ڀٶ ڃٌَٓ ٤ّڀذ ًًٟ٪ ٳظخه حٿلٌص ٫ڀَ حٿٜوَس 
ًح٤َٟد ٳخطوٌ ٓزْڀو ٳِ حٿزلَ َٓرخ ٷخٽ ٳظخه: اًح ؿخء نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٿڂ ّټن كيػظو ٳؤنٔخه حٿ٤ْ٘خڅ ٳخن٤ڀٸخ ٳؤٛخريڂ ڃخ ّْٜذ حٿڄٔخٳَ ڃن حٿنٜذ ًحٿټٚٽ ً
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ّْٜزو ڃخ ّْٜذ حٿڄٔخٳَ ڃن حٿنٜذ ًحٿټٚٽ كظَ ؿخًُ ڃخ أڃَ رو ٳٸخٽ ڃٌَٓ ٿٴظخه: 
آطنخ ٯيحءنخ ٿٸي ٿٸْنخ ڃن ٓٴَنخ ىٌح نٜزخ ٷخٽ ٿو ٳظخه: ّخ نزِ حهلل }أٍأّض اً أًّنخ اٿَ 
حٿٜوَس ٳبنِ نْٔض{ أڅ أكيػٺ }ًڃخ أنٔخنْو اٙ حٿ٤ْ٘خڅ{ }ٳخطوٌ ٓزْڀو ٳِ حٿزلَ َٓرخ 

ڃخ ٻنخ نزِٰ{ ٳَؿ٬خ }٫ڀَ آػخٍىڄخ ٷٜٜخ{ ّٸٜخڅ حٕػَ كظَ اًح حنظيْخ اٿَ ٷخٽ: ًٿٺ 
حٿٜوَس ٳؤ٣خٱ ريخ ٳبًح ىٌ ڃٔـَ رؼٌد ٿو ٳٔڀڂ ٫ڀْو ٳَٳ٪ ٍأٓو ٳٸخٽ ٿو: ڃن أنض ٷخٽ: 
ڃٌَٓ ٷخٽ: ڃن ڃٌَٓ ٷخٽ: ڃٌَٓ رنِ آَحثْپ ٷخٽ: أهزَص أڅ ٫نيٹ ٫ڀڄخ ٳؤٍىص أڅ 

خٽ: ٓظـينِ اڅ ٗخء ٛخرَح ًٙ أ٫ِٜ ٿٺ أٛلزٺ ٷخٽ: انٺ ٿن طٔظ٤ْ٪ ڃ٬ِ ٛزَح ٷ
أڃَح ٷخٽ: ٳټْٲ طٜزَ ٫ڀَ ڃخ ٿڂ طل٢ رو هزَح ٷخٽ: ٷي حڃَص أڅ أٳ٬ڀو ٷخٽ: ٓظـينِ اڅ 
ٗخء حهلل ٛخرَح ٷخٽ: ٳبڅ حطز٬ظنِ ٳٚ طٔؤٿنِ ٫ن ِٗء كظَ أكيع ٿٺ ڃنو ًٻَح ٳخن٤ڀٸخ 

ٽ ٿو ڃٌَٓ: طوَٷيخ كظَ اًح ٍٻزخ ٳِ حٿٔٴْنش هَؽ ڃن ٻخڅ ٳْيخ ًطوڀٲ ٿْوَٷيخ ٷخٽ: ٳٸخ
ٿظَٰٵ أىڀيخ ٿٸي ؿجض ْٗجخ اڃَح ٷخٽ: أٿڂ أٷپ انٺ ٿن طٔظ٤ْ٪ ڃ٬ِ ٛزَح ٷخٽ: ٙ طئحهٌنِ 
رڄخ نْٔض ًٙ طَىٸنِ ڃن أڃَُ ٫َٔح ٳخن٤ڀٸخ كظَ اًح أطٌح ٫ڀَ ٯڀڄخڅ ّڀ٬زٌڅ ٫ڀَ 

 ٓخكپ حٿزلَ ًٳْيڂ ٯٚځ ٿْْ ٳِ حٿٰڀڄخڅ ٯٚځ أن٨ٲ ٬ّنِ ڃنو ٳؤهٌه ٳٸظڀو ٳنٴَ ڃٌَٓ
و حٿٔٚځ ٫ني ًٿٺ ًٷخٽ: أٷظڀض نٴٔخ ُٻْش رَْٰ نٴْ ٿٸي ؿجض ْٗجخ نټَح ٷخٽ: أٿڂ أٷپ ٫ڀْ

ٿٺ انٺ ٿن طٔظ٤ْ٪ ڃ٬ِ ٛزَح ٷخٽ: ٳؤهٌطو ًڃخڃش ڃن ٛخكزو ًحٓظلَ ٳٸخٽ: اڅ ٓؤٿظٺ 
٫ن ِٗء ر٬يىخ ٳٚ طٜخكزنِ ٷي رڀٰض ڃن ٿينِ ٫ٌٍح ٳخن٤ڀٸخ كظَ اًح أطْخ أىپ ٷَّش ٿجخڃخ 

خد ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ ؿيي ٳڀڂ ٠ّْٴٌىڄخ ٳٌؿيح ٳْيخ ؿيحٍح َّّي حٓظ٬٤ڄخ أىڀيخ ًٷي أٛ
أڅ ّنٸٞ ٳؤٷخڃو ٷخٽ ٿو ڃٌَٓ: ڃڄخ نِٽ ريڂ ڃن حٿـيي ٿٌ ٗجض ٙطوٌص ٫ڀْو أؿَح ٷخٽ: 
ىٌح ٳَحٵ رْنِ ًرْنٺ ٳؤهٌ ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ ر٤َٱ ػٌرو ٳٸخٽ: كيػنِ ٳٸخٽ: أڃخ حٿٔٴْنش 

حءىڂ ڃڀٺ ّؤهٌ ٻپ ٓٴْنش ٯٜزخ ٳبًح ڃَ ٫ڀْيخ ٳټخنض ٿڄٔخٻْن ٬ّڄڀٌڅ ٳِ حٿزلَ ًٻخڅ ًٍ
ٳَآىخ ڃنوَٷش طَٻيخ ًٍٷ٬يخ أىڀيخ رٸ٬٤ش ه٘زش ٳخنظٴ٬ٌح ريخ ًأڃخ حٿٰٚځ ٳبنو ٻخڅ ٣ز٪ 
ٌّځ ٣ز٪ ٻخٳَح ًٻخڅ ٷي أٿٸَ ٫ڀْو ڃلزش ڃن أرٌّو ًٿٌ أ٣خ٫خه ٍٕىٸيڄخ ٣ْٰخنخ ًٻٴَح 

أرٌه ٫ڀَ أڃو ٳ٬ڀٸض ٳٌٿيص ٳؤٍىنخ أڅ ّزيٿيڄخ ٍريڄخ هَْح ڃنو ُٻخس ًأٷَد ٍكڄخ ًًٷ٪ 
ڃنو هَْح ڃنو ُٻخس ًأٷَد ٍكڄخ ًأڃخ حٿـيحٍ ٳټخڅ ٿٰٚڃْن ّظْڄْن ٳِ حٿڄيّنش ًٻخڅ طلظو 
ٻنِ ٿيڄخ ًٻخڅ أرٌىڄخ ٛخٿلخ ٳؤٍحى ٍرٺ أڅ ّزڀٰخ أٗيىڄخ ًّٔظوَؿخ ٻنِىڄخ ٍكڄش ڃن 

 ٍرٺ ًڃخ ٳ٬ڀظو ٫ن أڃَُ ًٿٺ طؤًّپ ڃخ ٿڂ ط٤ٔ٪ ٫ڀْو ٛزَح.
كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ارَحىْڂ حٿڄًَُُ كيػنِ ى٘خځ رن ٌّٓٲ كيػنخ ٫زي حهلل  - 

ٳِ طٴَْٔ حرن ؿَّؾ حٿٌُ أڃٚه ٫ڀْيڂ أهزَنِ ٬ّڀَ رن ڃٔڀڂ ٫ًڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن ٬ْٓي 
رن ؿزَْ ِّّي أكيىڄخ ٫ڀَ حٓهَ ًٯَْىڄخ ٷخٽ: ٷي ٓڄ٬ض ّليػو ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ 

 ٷخٽ:
ٷخٽ ٓڀٌنِ ٳٸڀض: أرخ ٫زخّ ؿ٬ڀنِ حهلل ٳيحٹ  انخ ٿ٬ني ٫زي حهلل رن ٫زخّ ٳِ رْظو اً-

رخٿټٌٳش ٍؿپ ٷخٙ ّٸخٽ ٿو: نٌٱ ٫ِّڂ أنو ٿْْ ڃٌَٓ رنِ آَحثْپ أڃخ ٫ڄًَ رن 
ىّنخٍٳٸخٽ: ٻٌد ٫يً حهلل ًأڃخ ٬ّڀَ رن ڃٔڀڂ ٳٸخٽ: ٷخٽ حرن ٫زخّ: كيػنِ أرِ رن ٻ٬ذ 

ٔٚځ ًٻَ حٿنخّ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: اڅ ڃٌَٓ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀْو حٿ
ٌّڃخ كظَ اًح ٳخٟض حٿ٬ٌْڅ ًٍٷض حٿٸڀٌد ًٿَ ٳؤىٍٻو ٍؿپ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىپ ٳِ 
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حٍٕٝ اكي أ٫ڀڂ ڃنٺ ٷخٽ: ٙ ٷخٽ: ٳ٬ظذ ٫ڀْو اً ٿڂ ّٸپ حٿ٬ڀڂ اٿَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ 
ٳؤًكَ حهلل اٿْو اڅ ٿِ ٫زيح أ٫ڀڂ ڃنٺ ٷخٽ: أُ ٍرِ ًأنَ ٷخٽ: ڃـڄ٪ حٿزلَّن ٷخٽ: أُ 

ؿ٬پ ٿِ ٫ڀڄخ أ٫ڀڂ ًٿٺ رو ٷخٽ ٿِ ٫ڄًَ ٷخٽ: كْغ ّٴخٍٷٺ حٿلٌص ًٷخٽ ٬ّڀَ هٌ ٍرِ ح
كٌطخ ڃْظخ كْغ ّنٴن ٳْو حٿًَف ٳؤهٌ كٌطخ ٳـ٬ڀو ٳِ ڃټظپ ٷخٽ ٿٴظخه ٙ أٻڀٴٺ اٙ أڅ 
طوزَنِ كْغ ّٴخٍٷٺ حٿلٌص ٷخٽ: ڃخ ٻڀٴظنِ ٻؼَْح ٳٌٿٺ ٷٌٿو طزخٍٹ ًط٬خٿَ }اً ٷخٽ 

ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٷخٽ: ٳزْنخ ىٌ ٳِ ٧پ ٛوَس ٳِ ڃٌَٓ ٿٴظخه{ ٌّٗ٪ رن نٌڅ ٿْٔض ٫
ڃټخڅ ػَّخڅ اً ط٠َد حٿلٌص ًڃٌَٓ نخثڂ ٷخٽ ٳظخه ٙ أًٷ٨و كظَ اًح أٓظْٸ٦ نِٔ أڅ 
ّوزَه ًط٠َد حٿلٌص كظَ ىهپ حٿزلَ ٳؤڃٔٺ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ڀْو ؿَّش حٿزلَ كظَ 

ٿڀظْن طڀْخنيڄخ }ٿٸي ٻخڅ أػَه ٳِ كـَ ٳٸخٽ ٿِ ٫ڄَ: ًٻخڅ أػَه ٳِ كـَ ًكڀٶ اريخڃْو ًح
ٿٸْنخ ڃن ٓٴَنخ ىٌح نٜزخ{ ٷخٽ: ٷي ٷ٤٪ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫نٺ حٿنٜذ ٿْٔض ىٌه ٫ن 
٬ْٓي رن ؿزَْ ٳؤهزَه ٳَؿ٬خ ٳٌؿيح ه٠َح ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ ٿِ ٫ؼڄخڅ رن أرِ ٓڀْڄخڅ: 
٫ڀَ ٣نٴٔش ه٠َحء ٫ڀَ ٻزي حٿزلَ ٷخٽ ٬ْٓي رن ؿزَْ: ڃٔـَ ػٌرو ٷي ؿ٬پ ٣َٳش 

٣َٳو طلض ٍأٓو ٳٔڀڂ ٫ڀْو ڃٌَٓ ٳټ٘ٲ ٫ن ًؿيو ًٷخٽ: ىپ رؤٍٟٺ طلض ٍؿڀْو ً
ڃن ٓٚځ ڃن أنض ٷخٽ أنخ ڃٌَٓ ٷخٽ ڃٌَٓ رنِ آَحثْپ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ٳڄخ ٗؤنٺ ٷخٽ: 
ؿجض ٿظ٬ڀڄنِ ڃڄخ ٫ڀڄض ٍٗيح ٷخٽ أڃخ ّټٴْٺ أڅ أنزخء حٿظٌٍحس رْيٹ ًأڅ حٿٌكِ ّؤطْٺ ّخ 

٫ڀڄخ ٙ ّنزِٰ أڅ أ٫ڀڄو ٳـخء ٣خثَ ٳؤهٌ ڃٌَٓ اڅ ٿِ ٫ڀڄخ ٙ ّنزِٰ أڅ ط٬ڀڄو ًاڅ ٿٺ 
رڄنٸخٍه ٳٸخٽ ًحهلل ڃخ ٫ڀڄِ ٫ًڀڄٺ ٳِ ٫ڀڂ حهلل اٙ ٻڄخ أهٌ حٿ٤خثَ رڄنٸخٍه ڃن حٿزلَ كظَ 
اًح ٍٻزخ ٳِ حٿٔٴْنش ًؿيح ڃ٬خرَ ٰٛخٍح طلڄپ أىپ ىٌح حٿٔخكپ اٿَ ىٌح حٿٔخكپ ٫َٳٌه 

ڀٌنو رؤؿَ ٳوَٷيخ ًىٵ ٳْيخ ًطيح ٳٸخٿٌح: ٫زي حهلل حٿٜخٿق ٳٸڀنخ ٿ٬ْٔي رؤؿَ ٷخٽ ن٬ڂ ٙ ّلڄ
ٷخٽ ڃٌَٓ: }أهَٷظيخ ٿظَٰٵ أىڀيخ ٿٸي ؿجض ْٗجخ حڃَح{ ٷخٽ: ٷخٽ ڃـخىي نټَح ٷخٽ: أٿڂ أٷپ 
انٺ ٿن طٔظ٤ْ٪ ڃ٬ِ ٛزَح ًٻخنض حًٕٿَ نْٔخنخ ًحٿؼخنْش ٣َٗخ ًحٿؼخٿؼش ٫ڄيح ٷخٽ: ٙ 

٬ّڀَ رن ڃٔڀڂ ٷخٽ طئحهٌنِ رڄخ نْٔض ًٙ طَىٸنِ ڃن أڃَُ ٫َٔح ٳڀٸْخ ٯٚڃخ ٳٸظڀو ٷخٽ 
٬ْٓي رن ؿزَْ ًؿي ٯڀڄخنخ ّڀ٬زٌڅ ٳؤهٌ ٯٚڃخ ٻخٳَح ٻخڅ ٧َّٴخ ٳؤٟـ٬و ػڂ ًرلو 
رخٿٔټْن ٷخٽ أٷظڀض نٴٔخ ُٻْش ٿڂ ط٬ڄپ رخٿلنغ ٳخن٤ڀٸخ ٳٌؿيح ؿيحٍح َّّي أڅ ّنٸٞ ٳؤٷخڃو 
ٷخٽ ٬ْٓي رْيه ىټٌح ًٍٳ٪ ّيه ٳخٓظٸخځ ٷخٽ ٬ّڀَ ٳلٔزض أڅ ٬ْٓيح ٷخٽ: ٳڄٔلو رْيه 

ٷخٽ: ٿٌ ٗجض ٙطوٌص ٫ڀْو أؿَح ٷخٽ ٬ْٓي أؿَح نؤٻڀو ٷخٽ: ًٻخڅ ّٸَإىخ ًٻخڅ  ٳخٓظٸخځ
ًٍحءىڂ ًٻخڅ حرن ٫زخّ ّٸَإىخ ًٻخڅ أڃخڃيڂ ڃڀٺ ٫ِّڄٌڅ ٫ن ٯَْ ٬ْٓي أنو ٷخٽ ىٌح 
حٿٰٚځ حٿڄٸظٌٽ ٫ِّڄٌڅ أڅ حٓڄو ؿٌٍْٔ ٷخٽ: }ّؤهٌ ٻپ ٓٴْنش ٯٜزخ{ ًأٍحى اًح ڃَص رو 

ڀلٌىخ ٳخنظٴ٬ٌح ريخ ر٬ي ڃنيڂ ڃن ّٸٌٽ ٓيًىخ رٸخًٍٍس أڅ ّي٫يخ ٿ٬ْزيخ ٳبًح ؿخًًُح أٛ
ًڃنيڂ ڃن ّٸٌٽ: رخٿٸخٍ }ًٻخڅ أرٌحه ڃئڃنْن{ ًٻخڅ ٻخٳَح ٳوْ٘نخ أڅ َّىٸيڄخ ٣ْٰخنخ 
ًٻٴَح ٳْلڄڀيڄخ كزو ٫ڀَ أڅ ّظخر٬خه ٫ڀَ ىّنو ٳؤٍىنخ أڅ ّزيٿيڄخ ٍريڄخ هَْح ڃنو ُٻخس 

٠َ ٫ًُڂ ٯَْ ٬ْٓي أنيڄخ ٷخٙ ًأٷَد ٍكڄخ ىڄخ رو أٍكڂ ڃنيڄخ رخًٕٽ حٿٌُ ٷظڀو ه
ؿخٍّش ًأڃخ ىحًى رن أرِ ٫خٛڂ ٳٸخٽ ٫ن ٯَْ ًحكي أنيخ ؿخٍّش ًرڀٰنِ ٫ن ٬ْٓي رن 

 ؿزَْ أنيخ ؿخٍّش ًًؿيطو ٳِ ٻظخد أرِ ٫ن ّلَْ رن ڃ٬ْن ٫ن ى٘خځ رن ٌّٓٲ ڃؼڀو.
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خڅ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ: كيػنِ ّلَْ رن ٬ّٸٌد أرٌ حٿيْؼڂ حٿَرخٿِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ رن ٓڀْڄ - 
ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرِ كيػنخ ٍٷزش ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن حرن ٫زخّ كيػنخ أرِ 

 رن ٻ٬ذ ٷخٽ: ٓڄ٬ض نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
رْنڄخ ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳِ ٷٌڃو ٌّٻَىڂ رؤّخځ حهلل ًأّخځ حهلل ن٬ڄو ًرٚإه اً ٷخٽ: ڃخ أ٫ڀڂ -

ٽ ٳؤًكَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ اٿْو انِ أ٫ڀڂ ٳِ حٍٕٝ ٍؿٚ هَْح ڃنِ أً أ٫ڀڂ ڃنِ ٷخ
رخٿوَْ ڃن ىٌ أً ٫ني ڃن ىٌ اڅ ٳِ حٍٕٝ ٍؿٚ ىٌ أ٫ڀڂ ڃنٺ ٷخٽ: ّخ ٍد ٳيٿنِ ٫ڀْو 
ٳٸْپ ٿو طًِى كٌطخ ڃخٿلخ ٳٴ٬پ ػڂ هَؽ ٳڀٸِ حٿو٠َ ٳټخڅ ڃن أڃَىڂ ڃخ ٻخڅ كظَ ٻخڅ 

ٌح أڅ ٠ّْٴٌىڄخ ػڂ آهَ ًٿٺ ڃًَح رخٿٸَّش حٿڀجخځ أىڀيخ ٳ٤خٳخ ٳِ حٿڄـخٿْ ٳخٓظ٬٤ڄخ ٳؤر
ٷٚ ٫ڀْو حٿنزؤ نزؤ حٿٔٴْنش ًأنو انڄخ هَٷيخ ٿْظـٌُىخ حٿڄڀٺ ٳٚ َّّيىخ ًأڃخ حٿٰٚځ ٳ٤ز٪ 
ٌّځ ٣ز٪ ٻخٳَح ٻخڅ أرٌحه ٤٫ٴخ ٫ڀْو ٳڀٌ أنو أىٍٹ ٍٕىٸيڄخ ٧ْٰخنخ ًٻٴَح }ًأڃخ حٿـيحٍ 

 ٳټخڅ ٿٰٚڃْن ّظْڄْن ٳِ حٿڄيّنش{.
ظټِ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿِىَحنِ كيػنخ حٿڄ٬ظڄَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٌ حٿَرْ٪ حٿ٬ - 

ٓڀْڄخڅ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرِ ٌّٻَ ٫ن ٍٷزش )ف( ًكيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ: ًكيػنِ ڃلڄي رن أرِ 
رټَ حٿڄٸيڃِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ن أرْو ٫ن ٍٷزش )ف( ًكيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ: ًكيػنِ ٌّٓي رن 

هخٿي حٿٌح٤ِٓ ٷخٙ: كيػنخ ٬ْٓي )ف( ًكيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ: ًكيػنِ ڃلڄي رن أكڄي رن 
ڃ٬ظڄَ ٫ن أرْو ٫ن ٍٷزش ًٷخٿٌح ؿڄ٬ْخ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن حرن ٫زخّ 

 ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
حٿٰٚځ حٿٌُ ٷظڀو حٿو٠َ ٣ز٪ ٻخٳَح ُحى أرٌ حٿَرْ٪ ٳِ كيّؼو: ًٿٌ أىٍٹ ٍٕىٶ أرٌّو -

 ٣ْٰخنخ ًٻٴَح.
كيػنخ َّٓؾ رن ٌّنْ ًأرٌ حٿَرْ٪ حٿِىَحنِ ٷخٙ كيػنخ ڃٔڀڂ رن ٷظْزش كيػنخ ٫زي حهلل  - 

كيػنخ ٫زي حٿـزخٍ رن ٫زخّ حٿيڄيحنِ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن حرن ٫زخّ 
 ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 حٿٰٚځ حٿٌُ ٷظڀو ٛخكذ ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٣ز٪ ٌّځ ٣ز٪ ٻخٳَح.-
هلل كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن نڄَْ كيػنخ أرٌ ىحًى ٫ڄَ رن ٬ْٓي ٫ن ّلَْ كيػنخ ٫زي ح - 

رن ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس ٫ن كڄِس ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن 
 أرِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷَأ:

 }اڅ ٓؤٿظٺ ٫ن ِٗء ر٬يىخ ٳٚ طٜخكزنِ ٷي رڀٰض ڃن ٿينِ ٫ٌٍح{.-
حهلل كيػنخ أرٌ ٫زي حهلل حٿ٬نزَُ كيػنخ أڃْش رن هخٿي كيػنخ أرٌ حٿـخٍّش حٿ٬زيُ  كيػنخ ٫زي - 

٫ن ٬ٗزش ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن حٿنزِ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷَأ:

 }ٷي رڀٰض ڃن ٿينِ ٫ٌٍح{ ّؼٸڀيخ.-
: كيػنِ ًىذ رن ؿََّ أنخ ٓؤٿظو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ كـخؽ رن ٌّٓٲ حٿ٘خ٫َ ٷخٽ - 

 كيػنخ أرِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أٌّد ّليع ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ:
أڅ ؿزَّپ ٿڄخ ٍٻٞ ُڃِځ ر٬ٸزو ؿ٬ڀض أځ آڄخ٫ْپ حٿز٤لخء ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ: ٍكڂ حهلل ىخؿَ أځ آڄخ٫ْپ ٿٌ طَٻظيخ ٿټخنض ڃخء ڃ٬ْنخ.
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كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ كڄِس رن كزْذ حٿِّخص ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل - 
 آلخٵ ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ى٫خ ٕكي ريأ رنٴٔو ٳٌٻَ ًحص ٌّځ ڃٌَٓ ٳٸخٽ: -
هزَه ًٿټن ٷخٽ: اڅ  ٍكڄش حهلل ٫ڀْنخ ٫ًڀَ ڃٌَٓ ٿٌ ٻخڅ ٛزَ ٿٸٚ حهلل ط٬خٿَ ٫ڀْنخ ڃن

 ٓؤٿظٺ ٫ن ِٗء ر٬يىخ ٳٚ طٜخكزنِ ٷي رڀٰض ڃن ٿينِ ٫ٌٍح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ًأرٌ ٷ٤ن ٫ڄًَ رن حٿيْؼڂ ٷخٙ كيػنخ كڄِس ٫ن  - 

أرِ آلخٵ ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ڃ٬نخه.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٫زي حهلل ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ڃلڄي رن أرخڅ كيػنخ ٫زي حهلل - 
حٿـ٬ٴِ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٷٌٿو طزخٍٹ ًط٬خٿَ:
 }ًًٻَىڂ رؤّخځ حهلل{ ٷخٽ: رن٬ڂ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ.-
رٌ ٫زي حهلل حٿ٬نزَُ كيػنخ أرٌ حٿٌٿْي حٿ٤ْخٿِٔ كيػنخ ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أ - 

 أرخڅ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن أرِ نلٌه ًٿڂ َّٳ٬و.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكْڂ أرٌ ّلَْ حٿزِحٍ كيػنخ أرٌ حٿٌٿْي ى٘خځ رن  - 

 ْي رن ؿزَْ ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن أرِ:٫زي حٿڄڀٺ ٷخٽ ٷْْ: كيػنخ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٬ٓ
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ًٻَ حٕنزْخء ريأ رنٴٔو ٳٸخٽ: ٍكڄش حهلل ٫ڀْنخ ٫ًڀَ -

 ىٌى ٫ًڀَ ٛخٿق.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ڃلڄي رن ٫زخى حٿڄټِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃْڄٌڅ حٿٸيحف كيػنخ ؿ٬ٴَ  - 

  رن ٫زي حهلل ٫ن حرن ٫زخّ ٷخٽ:رن ڃلڄي حٿٜخىٵ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٫زْي حهلل
ڃخ ٍحنِ ٍؿپ ڃن رنِ ٳِحٍس ٳِ حٿَؿپ حٿٌُ حطز٬و ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸڀض ىٌ حٿو٠َ -

٫ڀْو حٿٔٚځ ًٷخٽ حٿٴِحٍُ: ىٌ ٍؿپ آهَ ٳڄَ رنخ أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ حرن ٫زخّ: ٳي٫ٌطو 
ځ ٷخٽ: ٳٔؤٿظو: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٻَ حٿٌُ طز٬و ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚ

ن٬ڂ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: رْنڄخ ڃٌَٓ ؿخٿْ ٳِ ڃٖ ڃن رنِ 
آَحثْپ ٳٸخٽ ٿو ٍؿپ: ىپ أكي أ٫ڀڂ رخهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ڃنٺ ٷخٽ: ڃخ أٍٍ ٳؤًكَ حهلل اٿْو 
رڀَ ٫زيُ حٿو٠َ ٳٔؤٽ حٿٔزْپ اٿْو ٳـ٬پ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٿو حٿلٌص آّش اڅ حٳظٸيه 

 ڃخ ٷٚ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ. ًٻخڅ ڃن ٗؤنو
 كيّغ أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ: - 
ڃخ كٺ ٳِ ٛيٍُ ِٗء ڃنٌ أٓڀڄض اٙ أنِ ٷَأص آّش ًٷَأىخ ٍؿپ ٯَْ ٷَحءطِ ٳؤطْنخ -

ض أٷَأطنِ آّش ٻٌح ًٻٌح ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳٸخٽ حٓهَ أٿڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷڀ
طٸَثنِ آّش ٻٌح ًٻٌح ٷخٽ: ن٬ڂ أطخنِ ؿزَّپ ٫ن ّڄْنِ ًڃْټخثْپ ٫ن ّٔخٍُ ٳٸخٽ ؿزَّپ: 
حٷَأ حٿٸَآڅ ٫ڀَ كَٱ ًحكي ٳٸخٽ ڃْټخثْپ حٓظِىه كظَ رڀٮ ٓز٬ش أكَٱ ٻڀيخ ٗخٱ 

 ٻخٱ.
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يػنخ رَ٘ رن حٿڄٴ٠پ كيػنخ كڄْي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ڃلڄي رن أرِ رټَ حٿڄٸيڃِ ك - 
 ٷخٽ: ٷخٽ أنْ: ٷخٽ أرِ:

 ڃخ ىهپ ٷڀزِ ِٗء ڃنٌ أٓڀڄض ٳٌٻَ ڃ٬نَ كيّغ أرِ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ٌّٓي رن ٬ْٓي كيػنخ حٿڄ٬ظڄَ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ  - 

 ٷخٽ:
 ڃخ ىهپ ٷڀزِ ڃنٌ أٓڀڄض ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
ػنخ ڃلڄي رن ٫زخى حٿڄټِ كيػنخ أرٌ ٟڄَس ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ٫ن أنْ ٷخٽ:
ٻخڅ أرِ ّليع أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳَؽ ٓٸٲ رْظِ ًأنخ رڄټش ٳنِٽ -

ؿزَّپ ٳٴَؽ ٛيٍُ ػڂ ٯٔڀو ڃن ڃخء ُڃِځ ػڂ ؿخء ر٤ٔض ڃن ًىذ ڃڄڀٌء كټڄش 
 ًاّڄخنخ ٳؤٳَٯيخ ٳِ ٛيٍُ ػڂ أ٣زٸو.

 ڄن رن أرُِ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿِ ٫نو.كيّغ ٫زي حٿَك
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن أؿڀق كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن أرْو ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ٿٺ ٍرِ طزخٍٹ  اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أڃَنِ أڅ أ٫َٝ حٿٸَآڅ ٫ڀْٺ ٷخٽ ًٓڄخنِ-

 ًط٬خٿَ ٷخٽ: }رٴ٠پ حهلل ًرَكڄظو ٳزٌٿٺ ٳڀظٴَكٌح{ ىټٌح ٷَأىخ أرِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ أٓڀڂ حٿڄنٸَُ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

٫زي حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن أرْو ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ:

أڅ أٷَأ ٫ڀْٺ ٌٍٓس ٻٌح ًٻٌح ٷخٽ ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٷي ًٻَص ىنخٹ ٷخٽ:  ّخ أرِ أڃَص-
ن٬ڂ ٳٸڀض ٿو: ّخ أرخ حٿڄنٌٍ ٳٴَكض رٌٿٺ ٷخٽ: ًڃخ ّڄن٬نِ ًحهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ّٸٌٽ: }ٷپ 
رٴ٠پ حهلل ًرَكڄظو ٳزٌٿٺ ٳڀظٴَكٌح ىٌ هَْ ڃڄخ ّـڄ٬ٌڅ{ ٷخٽ ڃئڃپ ٷڀض ٿٔٴْخڅ: ىٌه 

 حٿٸَحءس ٳِ حٿليّغ ٷخٽ: ن٬ڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرٌ ڃٌَٓ ڃلڄي رن حٿڄؼنَ كيػنخ أٓزخ١ رن ڃلڄي حٿٸَِٗ كيػنخ  - 

ح٫ٕڄٖ ٫ن كزْذ رن أرِ ػخرض ٫ن ٬ْٓي رن ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن أرْو ٫ن أرِ رن 
 ٻ٬ذ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ؤٿٺ ڃن هَْ ىٌه حٿَّق ٙ طٔزٌح حٿَّق ٳبًح ٍأّظڂ ڃنيخ ڃخ طټَىٌڅ ٳٸٌٿٌح: حٿڀيڂ انخ نٔ-
ًڃن هَْ ڃخ ٳْيخ ًڃن هَْ ڃخ أٍٓڀض رو ًن٬ًٌ رٺ ڃن َٗ ىٌه حٿَّق ًڃن َٗ ٳْيخ 

 ًڃن َٗ ڃخ أٍٓڀض رو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ِّّي حٿټٌٳِ كيػنخ حرن ٳ٠ْپ كيػنخ ح٫ٕڄٖ  - 

رن أرُِ ٫ن أرْو ٫ن كزْذ رن أرِ ػخرض ٫ن ًٍ رن ٫زي حهلل ٫ن ٬ْٓي رن ٫زي حٿَكڄن 
 ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ٙ طٔزٌح حٿَّق ٳبنيخ ڃن ًٍف حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًٓڀٌح حهلل هَْىخ ًهَْ ڃخ ٳْيخ ًهَْ -
 ڃخ أٍٓڀض رو ًط٬ًًٌح رخهلل ڃن َٗىخ ًَٗ ڃخ ٳْيخ ًَٗ ڃخ أٍٓڀض رو.
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٤ِ كيػنخ آلخٵ رن ٌّٓٲ حٍُٕٵ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ّلَْ رن ىحًى حٿٌحٓ - 
ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٫ن ًٍ ٫ن ٬ْٓي رن ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن أرْو ٫ن أرِ 

 رن ٻ٬ذ ٷخٽ:
ٛڀَ رنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٴـَ ًطَٹ آّش ٳـخء أرِ ًٷي ٳخطو ر٬ٞ حٿٜٚس -

 ٙ رپ أنْٔظيخ.ٳڀڄخ حنَٜٱ ٷخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل نٔوض ىٌه حّٓش أً أنْٔظيخ ٷخٽ: 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن أرِ ْٗزخڅ كيػنخ أرٌ كٴٚ حٕرخٍ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن  - 

 ٣ڀلش ًُرْي ٫ن ًٍ ٫ن ٬ْٓي رن ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن أرْو ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٌّطَ د}ٓزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ{ }ًٷپ ّخ أّيخ -

 حهلل أكي{. حٿټخٳًَڅ{ ً}ٷپ ىٌ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫زْيس كيػنخ أرِ ٫ن  - 

ح٫ٕڄٖ ٫ن ٣ڀلش حّٕخڃِ ٫ن ًٍ ٫ن حرن ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن أرْو ٫ن أرِ رن 
 ٻ٬ذ ٷخٽ:

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ حٿٌطَ د}ٓزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ{ ً }ٷپ ّخ -
 يخ حٿټخٳًَڅ{ ً}ٷپ ىٌ حهلل أكي{ ٳبًح ٓڀڂ ٷخٽ: ٓزلخڅ حٿڄڀٺ حٿٸيًّ. ػٚع ڃَحص.أّ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكْڂ حٿزِحٍ كيػنخ أرٌ ٫ڄَ حٿ٠ََّ حٿزَُٜ  - 

كيػنخ ؿََّ رن كخُځ ٫ن ُرْي ٫ن ًٍ ٫ن ٬ْٓي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرْو ٫ن أرِ رن 
 ڀڂ ڃؼڀو.ٻ٬ذ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ارَحىْڂ رن آڄخ٫ْپ رن ّلَْ رن ٓڀڄش رن ٻيْپ كيػنِ أرِ ٫ن  - 
 أرْو ٫ن ٓڀڄش ٫ن ٬ْٓي رن ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن أرْو ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّڀڄنخ اًح أٛزلنخ: أٛزلنخ ٫ڀَ ٳ٤َس حٗٓٚځ -
زْنخ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃڀش أرْنخ ارَحىْڂ كنْٴخ ڃٔڀڄخ ًٻڀڄش حٗهٚٙ ًٓنش ن

 ًڃخ ٻخڅ ڃن حٿڄَ٘ٻْن ًاًح أڃْٔنخ ڃؼپ ًٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كزْذ رن حٿِرَْ ٷخٽ:  - 

 ليعٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ حٿيٌّپ ٓڄ٪ حرن أرُِ ّڄ٪ ٫زي حهلل رن هزخد ٓڄ٪ أرْخ ّ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَ حٿيؿخٽ ٳٸخٽ: اكيٍ ٫ْنْو ٻؤنيخ ُؿخؿش ه٠َحء -

 ًط٬ًًٌح رخهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًًٍف ٷخٙ: كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كزْذ رن  - 

٬نُِ ّليع ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿِرَْ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ حٿيٌّپ ٷخٽ ًٍف: حٿ
أرُِ ٫ن ٫زي حهلل رن هزخد ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ًٷخٽ ًٍف ٳِ كيّؼو: أڅ ٫زي حهلل رن هزخد 

 كيػو ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 أنو ًٻَ حٿيؿخٽ ٫نيه ٳٸخٽ: ٫ْنو ه٠َحء ٻخٿِؿخؿش ٳظ٬ًًٌح رخهلل ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ.-
كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كزْذ رن حٿِرَْ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

٫زي حهلل رن أرِ حٿيٌّپ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن ٫زي حهلل رن هزخد ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ 
 ٷخٽ:

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿيؿخٽ ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
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زش كيػنخ كزْذ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ هٚى رن أٓڀڂ كيػنخ حٿن٠َ رن ٗڄْپ أنزؤنخ ٬ٗ - 
حٿِرَْ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ حٿيٌّپ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ 

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿڂ ٌّٻَ هٚى ٳِ كيّغ ٫زي حهلل رن هزخد.
 كيّغ ٓڀْڄخڅ رن َٛى ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ.

َكڄن رن ڃييُ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ّلَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿ - 
 رن ٬ّڄَ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن َٛى ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:

ٷَأص آّش ًٷَأ حرن ڃ٬ٌٔى هٚٳيخ ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض: أٿڂ طٸَثنِ آّش -
ٻٌح ًٻٌح ٷخٽ رڀَ ٳٸخٽ حرن ڃ٬ٌٔى أٿڂ طٸَثْنيخ ٻٌح ًٻٌح ٳٸخٽ: رڀَ ٻٚٻڄخ ڃلٔن ڃـڄپ 

ڀض ٿو: ٳ٠َد ٛيٍُ ٳٸخٽ: ّخ أرِ رن ٻ٬ذ انِ أٷَثض حٿٸَآڅ ٳٸْپ ٿِ: ٫ڀَ ٷخٽ ٳٸ
كَٱ أً ٫ڀَ كَٳْن ٷخٽ: ٳٸخٽ حٿڄڀٺ حٿٌُ ڃ٬ِ ٫ڀَ كَٳْن ٳٸڀض: ٫ڀَ كَٳْن ٳٸخٽ: 
٫ڀَ كَٳْن أً ػٚػش ٳٸخٽ حٿڄڀٺ حٿٌُ ڃ٬ِ ٫ڀَ ػٚػش ٳٸڀض: ٫ڀَ ػٚػش كظَ رڀٮ ٓز٬ش 

ح ٍكْڄخ أً ٷڀض ٓڄ٬ْخ ٫ڀْڄخ أً ٫ڀْڄخ أكَٱ ٿْْ ڃنيخ اٙ ٗخٱ ٻخٱ اڅ ٷڀض ٯٴٌٍ
 ٓڄ٬ْخ ٳخهلل ٻٌٿٺ ڃخ ٿڂ طوظڂ آّش ٫ٌحد رَكڄش أً آّش ٍكڄش ر٬ٌحد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ّلَْ رن ٬ّڄَ ٫ن  - 
ٓڀْڄخڅ رن َٛى حٿوِح٫ِ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ: ٷَأص آّش ًٷَأ حرن ڃ٬ٌٔى هٚٳيخ 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿليّغ.ٳؤطْض 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ىيرش رن هخٿي حٿٸِْٔ كيػنخ ىڄخځ رن ّلَْ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ّلَْ  - 

 رن ٬ّڄَ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن َٛى ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:
ٷَأص آّش ًٷَأ حرن ڃ٬ٌٔى هٚٳيخ ًٷَأ ٍؿپ آهَ هٚٳيخ ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 يّغ.ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش كيػنخ ٫زْي حهلل رن ڃٌَٓ ٫ن آَحثْپ ٫ن  - 

 أرِ آلخٵ ٫ن ٓٸَْ حٿ٬زيُ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن َٛى ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:
ٓڄ٬ض ٍؿٚ ّٸَأ ٳٸڀض: ڃن أٷَأٹ ٷخٽ: ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض حن٤ڀٶ -

ٓڀڂ ٳٸڀض: حٓظٸَة ىٌح ٳٸخٽ: حٷَأ ٳٸَأ ٳٸخٽ: أكٔنض اٿْو ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً
ٳٸڀض ٿو: أً ٿڂ طٸَثنِ ٻٌح ًٻٌح ٷخٽ: رڀَ ًأنض ٷي أكٔنض ٳٸڀض رْيُ: ٷي أكٔنض ڃَطْن 
ٷخٽ: ٳ٠َد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه ٳِ ٛيٍُ ػڂ ٷخٽ: حٿڀيڂ أًىذ ٫ن أرِ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ: ّخ أرِ اڅ حٿ٘ٺ ٳٴ٠ض ٫َٷخ ًحڃظٖ ؿٌٳِ ٳَٷخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
ڃڀټْن أطْخنِ ٳٸخٽ أكيىڄخ: حٷَأ ٫ڀَ كَٱ ٳٸخٽ حٓهَ: ُىه ٳٸڀض: ُىنِ ٷخٽ: حٷَأ ٫ڀَ 
كَٳْن ٳٸخٽ حٓهَ: ُىه ٳٸڀض: ُىنِ ٷخٽ: حٷَأ ٫ڀَ ػٚػش حٓهَ: ُىه ٳٸڀض: ُىنِ ٷخٽ: 
 حٷَأ ٫ڀَ أٍر٬ش أكَٱ ٷخٽ حٓهَ: ُىه ٷڀض: ُىنِ ٷخٽ: حٷَأ ٫ڀَ هڄٔش أكَٱ ٷخٽ

حٓهَ ُىه: ٷڀض: ُىنِ: ٷخٽ: حٷَأ ٫ڀَ ٓظش ٷخٽ حٓهَ: ُىه ٷخٽ: حٷَأ ٫ڀَ ٓز٬ش أكَٱ 
 ٳخٿٸَآڅ أنِٽ ٫ڀَ ٓز٬ش أكَٱ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ حٿٌٍٻخنِ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٓڀْڄخڅ  - 
 ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٍٳ٬و اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
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ٸخٽ أكيىڄخ ٿٔهَ: أٷَثو ٷخٽ: ٫ڀَ ٻڂ ٷخٽ: كَٱ ٷخٽ: ُىه ٷخٽ: كظَ رڀٮ أطخنِ ڃڀټخڅ ٳ-
 ٓز٬ش أكَٱ.

 كيّغ ٫زي حٿَكڄن رن حٌٕٓى ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٫ن حٿِىَُ  - 

ن ى٘خځ ٫ن ڃًَحڅ رن حٿلټڂ ٫ن حرن حٌٕٓى ٫ن أرِ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلخٍع ر
 رن ٫زي ٌّٰع ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 اڅ ڃن حٿ٬َ٘ كټڄش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ًأرٌ ٻخڃپ ٷخٙ كيػنخ ارَحىْڂ  - 

٫ن أرِ رټَ رن ٫زي  رن ٬ٓي ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أرٌ ٻخڃپ ٳِ كيّؼو كيػنخ حرن ٗيخد
حٿَكڄن ٫ن ڃًَحڅ رن حٿلټڂ ٫ن ٫زي حهلل رن حٌٕٓى رن ٫زي ٌّٰع ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ أڅ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
اڅ ڃن حٿ٬َ٘ كټڄش ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن: ىټٌح ّٸٌٽ ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٳِ كيّؼو ٫زي حهلل -

ٌّٰع ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٻٌح ّٸٌٽ  رن حٌٕٓى ًانڄخ ىٌ ٫زي حٿَكڄن رن حٌٕٓى رن ٫زي
 ٯَْ ارَحىْڂ رن ٬ٓي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ڃنٌٍٜ رن رَْ٘ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ  - 
رټَ ٫ن ڃًَحڅ ٫ن ٫زي حهلل رن حٌٕٓى رن ٫زي ٌّٰع ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ أڅ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 اڅ ڃن حٿ٬َ٘ كټڄش.-
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن كيػنخ ٫زي ح - 

 ڃًَحڅ رن حٿلټڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٌٕٓى رن ٫زي ٌّٰع ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿليّغ ٷخٽ أرِ ًًًحٳٸو حرن حٿڄزخٍٹ ٬ّنِ -

 َكڄن.حطٴٸخ ٫ڀَ ٫ًَس ًٿڂ ّٸٌٙ أرٌ رټَ رن ٫زي حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنْو أرِ كيػنخ ٫ظخد رن ُّخى أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ  - 

كيػنِ أرٌ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃًَحڅ رن حٿلټڂ ٫ن ٫زي حهلل رن حٌٕٓى رن ٫زي 
 ٌّٰع ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

رن حٿڄزخٍٹ ًكيػنِ ڃ٬ڄَ ڃؼڀو ٌٓحء ٯَْ أنو ؿ٬پ أڅ ڃن حٿ٬َ٘ كټڄش ٷخٽ ٫زي حهلل -
 ڃټخڅ أرِ رټَ ٫ًَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنْو أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ  - 
كيػنِ أرٌ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃًَحڅ رن حٿلټڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٌٕٓى ٫ن 

 ٓڀڂ ٷخٽ:أرِ رن ٻ٬ذ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً
اڅ ڃن حٿ٬َ٘ كټڄش ًهخٿٲ ٍرخف ًٍحّش حرن حٿڄزخٍٹ ٫ًزي حٿَُحٵ ٕنيڄخ ٷخٙ ٫ن -

 ٫ًَس ٷخٽ ٍرخف ٫ن أرِ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرٌ ڃټَځ ًأرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش ٷخٙ كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن  - 

٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ أهزَنِ أرٌ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃًَحڅ 
 حٌٕٓى ٫ن أرِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ أهزَنِ أرٌ  - 
رټَ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٌٕٓى ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.
نِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ أهزَنِ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

رټَ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٌٕٓى ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ُّخى ٬ّنِ حرن ٬ٓي أڅ  - 
أرٌ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃًَحڅ رن حٿلټڂ ٫ن ٫زي  حرن ٗيخد أهزَه ٷخٽ: أهزَنِ

 حٿَكڄن رن حٌٕٓى أڅ أرْخ أهزَه ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ٫ڄًَ حٿنخٷي كيػنخ حٿلـخؽ رن أرِ ڃنْ٪ حٿَٛخٳِ كيػنخ ؿيُ  - 

رن حٿلَع رن ى٘خځ ٫زْي حهلل رن أرِ ُّخى ٫ن حٿِىَُ أهزَه أرٌ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن 
٫ن ڃًَحڅ رن حٿلټڂ أڅ ٫زي حٿَكڄن رن حٌٕٓى رن ٫زي ٌّٰع أهزَه ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ 

 أهزَه ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ٌّٓي رن ٬ْٓي كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃلڄي حٿڄٌٷَُ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ:  - 

حٿَكڄن رن حٌٕٓى رن ٫زي ٌّٰع ّٸٌٽ:  ٓڄ٬ض أرخ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫زي
ٓڄ٬ض أرِ رن ٻ٬ذ ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٳٌٻَه ًٿڂ ٌّٻَ 

 ٳْو ڃًَحڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ: ًكيػنِ أرٌ ڃ٬ڄَ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٫ن حرن ٗيخد ٫ن أرِ  - 

حٌٕٓى رن ٫زي ٌّٰع ٫ن رټَ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃًَحڅ رن حٿلټڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن 
أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿليّغ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن: ىټٌح 
كيػنخه أرٌ ڃ٬ڄَ ٫ن ارَحىْڂ رن ٬ٓي ًٷخٽ ٳْو: ٫زي حٿَكڄن رن حٌٕٓى ًهخٿٲ أرٌ 
ڃ٬ڄَ ًٍحّش ڃن ًٍحه ٫ن ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٕنو ًٍحه ٫يى ٫ن ارَحىْڂ رن ٬ٓي ًٷخٿٌح ٳْو: 

 ٫زي حهلل رن حٌٕٓى. ٫ن
 كيّغ ٌّٓي رن ٯٴڀش ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ: ًكيػنخ أرِ  - 
كيػنخ ٫زي حهلل رن نڄَْ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ كيػنِ ٌّٓي رن ٯٴڀش ٷخٽ: هَؿض 

 ڀڄخڅ رن ٍر٬ْش كظَ اًح ٻنخ رخٿ٬ٌّذ حٿظٸ٤ض ٣ٌٓخ ٳٸخٙ ٿِ:ڃ٪ ُّي رن ٌٛكخڅ ًٓ
أٿٸو ٳؤرْض ٳڀڄخ ٷيڃض حٿڄيّنش ٿٸْض أرِ رن ٻ٬ذ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ: حٿظٸ٤ض ڃخثش ىّنخٍ -

٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿظو ٳٸخٽ: ٫َٳيخ ٓنش ٳ٬َٳظيخ ٓنش ٳڀڂ أؿي 
خءىخ ًًٻخءىخ ػڂ ٫َٳيخ ٓنش ٳبڅ ؿخء ٛخكزيخ أكيح ٬َّٳيخ ٷخٽ: ٳٸخٽ: ح٫َٱ ٫يىىخ ٫ًً

ًاٙ ٳيِ ٻٔزْپ ڃخٿٺ ًىٌح ٿٴ٦ ًٻْ٪ ًٷخٽ حرن نڄَْ ٳِ كيّؼو ٳٸخٽ ٫َٳيخ ٳ٬َٳظيخ كٌٙ 
ػڂ أطْظو ٳٸخٽ ٫َٳيخ ٳ٬َٳظيخ كٌٙ ػڂ أطْظو ٳٸخٽ ٫َٳيخ ٳ٬َٳظيخ كٌٙ ػڂ أطْظو ٳٸخٽ ح٫ڀڂ 

٫خثيخ ًًٻخثيخ ٳؤ٤٫يخ اّخه ًاٙ ٫يطيخ ٫ًًخءىخ ًًٻخءىخ ٳبڅ ؿخء أكي ّوزَٹ ر٬يطيخ ًً
 ٳخٓظڄظ٪ ريخ.



   

 

 

Page 178 of 605 

 الجزءالخامس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٷخٽ:  - 
ٓڄ٬ض ٌّٓي رن ٯٴڀش ًكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ٫زْي حهلل رن ٫ڄَ حٿٸٌحٍَُّ كيػنخ ّلَْ رن 

 ّي رن ٯٴڀش ٷخٽ:٬ْٓي ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنِ ٓڀڄش رن ٻيْپ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٓ
ٯًِص ڃ٪ ُّي رن ٌٛكخڅ ًٓڀڄخڅ رن ٍر٬ْش ٳٌؿيص ٣ٌٓخ ٳؤهٌطو ٳٸخٙ ٿِ: ح٣َكو -

ٳٸڀض: ٙ ًٿټن أ٫َٳو ٳبڅ ًؿيص ڃن ٬َّٳو ًاٙ حٓظڄظ٬ض رو ٳؤرْخ ٫ڀِ ًأرْض ٫ڀْيڄخ 
ٳڀڄخ ٍؿ٬نخ ڃن ٯِحطنخ كــض ٳؤطْض حٿڄيّنش ٳڀٸْض أرِ رن ٻ٬ذ ٳٌٻَص ٿو ٷٌٿيڄخ ًٷٌٿِ 

ؿيص َٛس ٳْيخ ڃخثش ىّنخٍ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطْض ٿيڄخ ٳٸخٽ: ً
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ٿو ًٿٺ ٳٸخٽ: ٫َٳيخ كٌٙ ٳ٬َٳظيخ كٌٙ ٳڀڂ أؿي 
ڃن ٬َّٳيخ ٳؤطْظو ٳٸڀض ٿو: ٿڂ أؿي ڃن ٬َّٳيخ ٳٸخٽ ٫َٳيخ كٌٙ ػٚع ڃَحص ًٙ أىٍُ 

ْن ٳٸخٽ ٿِ ٳِ حٿَحر٬ش: ح٫َٱ ٫يىىخ ًًٻخءىخ ٳبڅ ٷخٽ ٿو ًٿٺ ٳِ ٓنش أً ٳِ ػٚع ٓن
ًؿيص ڃن ٬َّٳيخ ًاٙ ٳخٓظڄظ٪ ريخ ًىٌح ٿٴ٦ كيّغ ّلَْ رن ٬ْٓي ًُحى ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ 

 ٳِ كيّؼو ٷخٽ: ٳڀٸْظو ر٬ي ًٿٺ رڄټش ٳٸخٽ ٙ أىٍُ ػٚػش أكٌحٽ أً كٌٙ ًحكيح.
٫ٕڄٖ ٫ن ٓڀڄش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ هْؼڄش كيػنخ ؿََّ ٫ن ح - 

 ٻيْپ ٫ن ٌّٓي رن ٯٴڀش ٷخٽ:
ٻنخ كـخؿخ ٳٌؿيص ٣ٌٓخ ٳؤهٌطو ٳٸخٽ حٿٸٌځ: طؤهٌه ٳڀ٬ڀو ٿَؿپ ڃٔڀڂ ٷخٽ: ٳٸڀض: أًٿْْ -

ٿِ أهٌه ٳؤنظٴ٪ رو هَْ ڃن أڅ ّؤٻڀو حٿٌثذ ٳڀٸْض أرِ رن ٻ٬ذ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ: 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص أكٔنض ػڂ ٷخٽ: حٿظٸ٤ض َٛس ٳْيخ ڃخثش ىّنخٍ ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ 

ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ: ٫َٳيخ كٌٙ ٳ٬َٳظيخ كٌٙ ػڂ أطْظو ٳٸڀض: ٷي ٫َٳظيخ كٌٙ ٳٸخٽ: ٫َٳيخ ٓنش 
أهٍَ ػڂ ٷخٽ: حنظٴ٪ ريخ ًحكٴ٦ ًٻخءىخ ًهَٷظيخ ًأكٚ ٫يىىخ ٳبڅ ؿخء ٛخكزيخ. ٷخٽ 

 ؿََّ: ٳڀڂ أكٴ٦ ڃخ ر٬ي ىٌح: ٬ّنِ طڄخځ حٿليّغ.
أٌّد رن ٍحٗي حٿزَُٜ كيػنخ ٫زي حٿٌحٍع كيػنخ ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أكڄي رن  - 

 رن ؿلخىس ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٫ن ٌّٓي رن ٯٴڀش ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:
حٿظٸ٤ض ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخثش ىّنخٍ ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

ٷخٽ: ٫َٳيخ ٓنش ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٫َٳيخ ٓنش ٳ٬َٳظيخ ٓنش ػڂ أطْظو ٳٸڀض: ٷي ٫َٳظيخ ٓنش 
 أهٍَ ٳ٬َٳظيخ ٓنش أهٍَ ػڂ أطْظو ٳِ حٿؼخٿؼش ٳٸخٽ: أكٚ ٫يىىخ ًًٻخءىخ ًحٓظڄظ٪ ريخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريَ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش )ف( ًكيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ:  - 
كيػنخ ارَحىْڂ رن حٿلـخؽ حٿنخؿِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٫ن ٌّٓي رن 

 ش ٷخٽ: كــض أنخ ًُّي رن ٌٛكخڅ ًٓڀڄخڅ رن ٍر٬ْش ٳٌٻَ حٿليّغ ٷخٽ:ٯٴڀ
ٳ٬َٳظيخ ٫خڃْن أً ػٚػش ٷخٽ: ح٫َٱ ٫يىىخ ٫ًًخءىخ ًًٻخءىخ ًحٓظڄظ٪ ريخ ٳبڅ ؿخء -

 ٛخكزيخ ٳ٬َٱ ٫يطيخ ًًٻخءىخ ٳؤ٤٫يخ اّخه.
 كيّغ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ٫نو.

ِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي كيػنِ ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
 حهلل رن ٫َْٔ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:

ٻنض ٳِ حٿڄٔـي ٳيهپ ٍؿپ ٳٸَأ ٷَحءس أنټَطيخ ٫ڀْو ػڂ ىهپ آهَ ٳٸَأ ٷَحءس ٌٍٓ -
ڀض: ّخ ٌٍٓٽ ٷَحءس ٛخكزو ٳٸڄنخ ؿڄ٬ْخ ٳيهڀنخ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸ
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حهلل اڅ ىٌح ٷَأ ٷَحءس أنټَطيخ ٫ڀْو ػڂ ىهپ ىٌح ٳٸَأ ٷَحءس ٯَْ ٷَحءس ٛخكزو ٳٸخٽ ٿيڄخ 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: حٷَآ ٳٸَآ ٷخٽ: أٛزظڄخ ٳڀڄخ ٷخٽ ٿيڄخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ حٿٌُ ٷخٽ ٻزَ ٫ڀِ ًٙ اً ٻنض ٳِ حٿـخىڀْش ٳڀڄخ ٍأٍ حٿٌُ ٯْ٘نِ َٟد ٳِ 

٠ض ٫َٷخ ًٻؤنڄخ أن٨َ اٿَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٳَٷخ ٳٸخٽ: ّخ أرِ اڅ ٍرِ طزخٍٹ ٛيٍُ ٳٴ
ًط٬خٿَ أٍٓپ اٿِ أڅ أٷَأ حٿٸَآڅ ٫ڀَ كَٱ ٳَىىص اٿْو أڅ ىٌڅ ٫ڀَ أڃظِ ٳؤٍٓپ اٿِ 
أڅ أٷَأه ٫ڀَ كَٳْن ٳَىىص اٿْو أڅ ىٌڅ ٫ڀَ أڃظِ ٳؤٍٓپ اٿِ أڅ حٷَأه ٫ڀَ ٓز٬ش 

خٽ: ٷڀض: حٿڀيڂ حٯٴَ ٕڃظِ حٿڀيڂ حٯٴَ ٕڃظِ أكَٱ ًٿٺ رټپ ٍىس ڃٔؤٿش طٔؤٿنْيخ ٷ
 ًأهَص حٿؼخٿؼش ٿٌْځ َّٯذ اٿِ ٳْو حٿوڀٶ كظَ ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن ڃـخىي ٫ن  - 
اٟخس رنِ ٯٴخٍ حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٫ني 

 ٷخٽ:
ٳؤطخه ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ: اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ّؤڃَٹ أڅ طٸَة أڃظٺ حٿٸَآڅ ٫ڀَ -

كَٱ ٷخٽ: أٓؤٽ حهلل ڃ٬خٳخطو ًڃٰٴَطو ًاڅ أڃظِ ٙ ط٤ْٶ ًٿٺ ػڂ ؿخء حٿؼخنْش ٳٸخٽ: اڅ حهلل 
خطو ًڃٰٴَطو طزخٍٹ ًط٬خٿَ ّؤڃَٹ أنو طٸَة أڃظٺ حٿٸَآڅ ٫ڀَ كَٳْن ٳٸخٽ: أٓؤٽ حهلل ڃ٬خٳ

اڅ أڃظِ ٙ ط٤ْٶ ًٿٺ ػڂ ؿخء حٿؼخٿؼش ٳٸخٽ: اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ّؤڃَٹ أڅ طٸَة أڃظٺ 
 حٿٸَآڅ ٫ڀَ ٓز٬ش أكَٱ ٳؤّڄخ كَٱ ٷَإًح ٫ڀْو ٳٸي أٛخرٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄَ حٿٸٌحٍَُّ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن  - 
ٿلٔن حٿ٬ينِ ٫ن ّلَْ رن حٿـِحٍ ٫ن حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫ٍِس ٫ن ح

أرِ رن ٻ٬ذ ٳِ ىٌه حّٓش }ًٿنٌّٸنيڂ ڃن حٿ٬ٌحد حٕىنَ ىًڅ حٿ٬ٌحد حٕٻزَ{ ٷخٽ: 
 حٿڄْٜزخص ًحٿيهخڅ ٷي ڃ٠ْخ ًحٿز٤٘ش ًحٿڀِحځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ڃلڄي رن أرِ رټَ حٿڄٸيڃِ كيػنخ ٫ڄَ رن ٫ڀِ ٫ن أرِ ؿنخد  - 
 رن ٫َْٔ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ كيػنِ أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:٫ن ٫زي حهلل 

ٻنض ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـخء أ٫َحرِ ٳٸخٽ: ّخ نزِ حهلل اڅ ٿِ أهخ ًرو ًؿ٪ -
ٷخٽ: ًڃخ ًؿ٬و ٷخٽ: رو ٿڄڂ ٷخٽ: ٳخثظنِ رو ٳ٬ٌٟو رْن ّيّو ٳ٬ًٌه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٌٍٓس حٿزٸَس ًىخطْن حّٓظْن }ًحٿيټڂ اٿو ًحكي{  ًٓڀڂ رٴخطلش حٿټظخد ًأٍر٪ آّخص ڃن أًٽ
ًآّش حٿټَِٓ ًػٚع آّخص ڃن آهَ ٌٍٓس حٿزٸَس ًآّش ڃن آٽ ٫ڄَحڅ }ٗيي حهلل أنو ٙ اٿو 
اٙ ىٌ{ ًآّش ڃن ح٫َٕحٱ }اڅ ٍرټڂ حهلل حٿٌُ هڀٶ حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ{ ًآهَ ٌٍٓس 

ط٬خٿَ ؿي ٍرنخ{ ٫ًَ٘  حٿڄئڃنْن }ٳظ٬خٿَ حهلل حٿڄڀٺ حٿلٶ{ ًآّش ڃن ٌٍٓس حٿـن }ًانو
آّخص ڃن أًٽ حٿٜخٳخص ًػٚع آّخص ڃن آهَ ٌٍٓس حٿلَ٘ }ًٷپ ىٌ حهلل أكي{ ًحٿڄ٬ًٌطْن 

 ٳٸخځ حٿَؿپ ٻؤنو ٿڂ ّ٘ظٺ ٷ٢.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀْڄخڅ حٕٓيُ ٿٌّن كيػنخ حٿلٔن رن ڃلڄي  - 

٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ  رن أ٫ْن كيػنخ ٫ڄَ رن ٓخٿڂ حٕٳ٤ْ ٫ن أرْو ٫ن ُرْي
 ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ 

أڅ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ أطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٳِ أٟخس رنِ ٯٴخٍ ٳٸخٽ: ّخ -
 ڃلڄي اڅ حهلل ّؤڃَٹ أڅ طٸَأ حٿٸَآڅ ٫ڀَ كَٱ ٳڀڂ ِّٽ ِّّيه كظَ رڀٮ ٓز٬ش أكَٱ.
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٬ٗزش ٫ن حٿلٔن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش كيػنخ ٯنيٍ ٫ن  - 
 ڃـخىي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ:

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطخه ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ: اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ّؤڃَٹ -
 أڅ طٸَة أڃظٺ حٿٸَآڅ ٫ڀَ ٓز٬ش أكَٱ ٳؤّڄخ كَٱ ٷَإًح ٫ڀْو ٳٸي أٛخرٌح.

ن ڃيَحڅ حٿٔزخٹ حٿزَُٜ كيػنخ ٫زي حٿٌحٍع كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿ٬ٴَ ر - 
٫ن ڃلڄي رن ؿلخىس ٫ن حٿلټڂ ٫ن ڃـخىي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن أرِ رن 

 ٻ٬ذ:
أڅ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ رؤٟخس رنِ ٯٴخٍ ٳٸخٽ: اڅ -

أٓؤٽ حهلل ڃ٬خٳخطو  حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ّؤڃَٹ أڅ طٸَة أڃظٺ حٿٸَآڅ ٫ڀَ كَٱ ًحكي ٳٸخٽ:
ًڃٰٴَطو ٳٌٻَ حٿليّغ اٿَ أڅ ٷخٽ: اڅ حهلل ّؤڃَٹ أڅ طٸَة أڃظٺ حٿٸَآڅ ٫ڀَ ٓز٬ش 

 أكَٱ ٳڄن ٷَأ كَٳخ ڃنيخ ٳيٌ ٻڄخ ٷخٽ:
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ِّّي رن أرِ ُّخى رن  - 

 كڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:أرِ حٿـ٬ي ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ٫زي حٿَ
حنظٔذ ٍؿٚڅ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أكيىڄخ: أنخ ٳٚڅ رن ٳٚڅ -

ٳڄن أنض ٙ أځ ٿٺ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: حنظٔذ ٍؿٚڅ ٫ڀَ ٫يي ڃٌَٓ 
أځ ٿٺ ٷخٽ: انخ  ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ أكيىڄخ: أنخ ٳٚڅ رن ٳٚڅ كظَ ٫ي ط٬ٔش ٳڄن أنض ٙ

ٳٚڅ رن ٳٚڅ حرن حٗٓٚځ ٷخٽ: ٳؤًكَ حهلل اٿَ ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ أڅ ىٌّن حٿڄنظٔزْن أڃخ 
أنض أّيخ حٿڄنظڄِ أً حٿڄنظٔذ اٿَ ط٬ٔش ٳِ حٿنخٍ ٳؤنض ٫خَٗىڂ ًأڃخ أنض ّخ ىٌح حٿڄنظٔذ 

 اٿَ حػنْن ٳِ حٿـنش ٳؤنض ػخٿؼيڄخ ٳِ حٿـنش.
ٸْش كيػنخ هخٿي رن ٫زي حهلل ٫ن آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ًىذ رن ر - 

 هخٿي ٫ن ٫زي حهلل رن ٫َْٔ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ كيػنِ أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:
ٻنض ٳِ حٿڄٔـي ٳيهپ ٍؿپ ٳٜڀَ ٳٸَأ ٷَحءس أنټَطيخ ٫ڀْو ٳيهپ ٍؿپ آهَ ٳٜڀَ -

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٳٸَأ ٷَحءس ٌٍٓ ٷَحءس ٛخكزو ٳڀڄخ ٷ٠ْنخ حٿٜٚس ىهڀنخ ٫ڀَ ٌٍٓٽ ح
ًٓڀڂ ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ىٌح ٷَأ ٷَحءس أنټَطيخ ٫ڀْو ٳيهپ ىٌح ٳٸَأ ٷَحءس ٌٍٓ 
ٷَحءس ٛخكزو ٳٸخٽ ٿيڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: حٷَإًح ٳٸَإًح ٳٸخٽ: ٷي حكٔنظڂ 

و ٳٔٸ٢ ٳِ نٴِٔ ڃن حٿظټٌّذ ًٙ اً ٻنض ٳِ حٿـخىڀْش ٳڀڄخ ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
ًٓڀڂ ڃخ ٷي ٯْ٘نِ َٟد ٛيٍُ ٷخٽ: ٳٴ٠ض ٫َٷخ ًٻؤنڄخ أن٨َ اٿَ ٍرِ طزخٍٹ 
ًط٬خٿَ ٳَٷخ ٳٸخٽ ٿِ: أرِ اڅ ٍرِ طزخٍٹ ًط٬خٿَ أٍٓپ اٿِ ٳٸخٽ ٿِ حٷَأ ٫ڀَ كَٱ 
ٳَىىص اٿْو أڅ ىٌڅ ٫ڀَ أڃظِ ٳَى اٿِ أڅ حٷَأ ٫ڀَ كَٳْن ٳَىىص اٿْو ػٚع ڃَحص أڅ 

٬ش أكَٱ ًٿٺ رټپ ٍىس ٍىىطيخ ٌٓٿٺ أ٤٫ْټيخ ىٌڅ ٫ڀَ أڃظِ ٳَى ٫ڀِ أڅ حٷَأ ٫ڀَ ٓز
ٳٸڀض: حٿڀيڂ حٯٴَ ٕڃظِ حٿڀيڂ حٯٴَ ٕڃظِ ًأهَص حٿؼخٿؼش ٿٌْځ َّٯذ اٿِ ٳْو حٿوڀٶ كظَ 

 ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ.
 رٸْش كيّغ أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

حهلل ٬ّنِ: حرن حٿڄزخٍٹ أنزؤنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد رن ُّخى أنزؤنخ ٫زي  - 
 ڃٌَٓ رن ٫ٸزش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ُّي رن ٫ٸزش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ:
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ٻنض أنخ ًأرِ ًأرٌ ٣ڀلش ؿڀٌٓخ ٳؤٻڀنخ ٿلڄخ ًهزِح ػڂ ى٫ٌص رٌٌٟء ٳٸخٙ: ٿڂ نظٌٟؤ -
 ٳٸڀض: ٿيٌح حٿ٬٤خځ حٿٌُ أٻڀنخ ٳٸخٙ: أطظٌٟؤ ڃن حٿ٤ْزخص ٿڂ ّظٌٟؤ ڃنو ڃن ىٌ هَْ ڃنٺ.

 ٍُ رن كزْٖ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو. كيّغ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ رن ٫ْخٕ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٍُ ٷخٽ: ٷڀض ٕرِ  - 

 اڅ ٫زي حهلل ّٸٌٽ ٳِ حٿڄ٬ًٌطْن ٳٸخٽ:
 ٓؤٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫نيڄخ ٳٸخٽ: ٷْپ ٿِ ٳٸڀض: ٳؤنخ أٷٌٽ ٻڄخ ٷخٽ.-
  كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٍُ ٷخٽ:كيػنخ ٫زي حهلل - 
ٓؤٿض أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن حٿڄ٬ًٌطْن ٳٸخٽ: ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫نيڄخ ٳٸخٽ: -

 ٷْپ ٿِ ٳٸڀض ٿټڂ ٳٸٌٿٌح ٷخٽ أرِ: ٳٸخٽ ٿنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنلن نٸٌٽ.
ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن - 

 ٍُ ٷخٽ كيػنِ أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:
ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄ٬ًٌطْن ٳٸخٽ: ٷْپ ٿِ ٳٸڀض ٷخٽ أرِ: ٳٸخٽ -

 ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓپ: ٳنلن نٸٌٽ.
رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن حٿِرَُْ  - 

 ٫يُ ٫ن أرِ ٍُّن ٫ن ٍُ رن كزْٖ ٫ن أرِ رن رن ٻ٬ذ رڄؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن  - 

 ٍُ ٷخٽ:
ٓؤٿض أرْخ ٫ن حٿڄ٬ًٌطْن ٳٸخٽ: انِ ٓؤٿض ٫نيڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنلن نٸٌٽ.ٳٸْپ ٿِ ٳٸڀض ٳؤڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن  - 

 ٍُ رن كزْٖ ٷخٽ: ٷڀض ٕرِ رن ٻ٬ذ:
اڅ حرن ڃ٬ٌٔى ٻخڅ ٙ ّټظذ حٿڄ٬ًٌطْن ٳِ ڃٜلٴو ٳٸخٽ: أٗيي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

ٷخٽ ٿو: }ٷپ أ٫ًٌ رَد حٿٴڀٶ{ ٳٸڀظيخ ٳٸخٽ: }ٷپ  ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَنِ أڅ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ
 أ٫ًٌ رَد حٿنخّ{ ٳٸڀظيخ ٳنلن نٸٌٽ ڃخ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٍُ ٫ن أرِ ٫ن  - 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌه.

لْٔن رن أٗټخد كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫زْيس رن ڃ٬ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ڃلڄي رن حٿ - 
 كيػنخ أرِ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي ٷخٽ:

ٻخڅ ٫زي حهلل ّلٺ حٿڄ٬ًٌطْن ڃن ڃٜخكٴو ًّٸٌٽ: انيڄخ ٿْٔظخ ڃن ٻظخد حهلل طزخٍٹ -
 ًط٬خٿَ ٷخٽ ح٫ٕڄٖ: ًكيػنخ ٫خٛڂ ٫ن ٍُ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:

 هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳٸْپ ٿِ ٳٸڀض.ٓؤٿنخ ٫نيڄخ ٌٍٓٽ ح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ٫زيس ٫ًخٛڂ ٫ن ٍُ ٷخٽ: ٷڀض  - 

 ٕرِ:
اڅ أهخٹ ّلټيڄخ ڃن حٿڄٜلٲ ٳڀڂ ّنټَ ٷْپ ٿٔٴْخڅ: حرن ڃ٬ٌٔى ٷخٽ: ن٬ڂ ًٿْٔخ ٳِ -

ً ريڄخ حٿلٔن ڃٜلٲ حرن ڃ٬ٌٔى ٻخڅ ٍَّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ٌّ
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ًحٿلْٔن ًٿڂ ّٔڄ٬و ّٸَإىڄخ ٳِ ِٗء ڃن ٛٚطو ٳ٨ن أنيڄخ ٫ًٌطخڅ ًأَٛ ٫ڀَ ٧نو 
 ًطلٸٶ حٿزخٷٌڅ ٻٌنيڄخ ڃن حٿٸَآڅ ٳؤًى٫ٌىڄخ أّخه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ٜذ رن ٓٚځ كيػنخ حٕؿڀق ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٍُ رن  - 
 كزْٖ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٿْڀش حٿٸيٍ ٳٸخٽ أرِ: أنخ ًحٿٌُ ٙ اٿو ٯَْه أ٫ڀڂ طٌحٻَ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل-
أُ ٿْڀش ىِ ىِ حٿڀْڀش حٿظِ أهزَنخ ريخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٿْڀش ٓز٪ ٫ًَّ٘ن 
طڄ٠ِ ڃن ٍڃ٠خڅ ًآّش ًٿٺ أڅ حٿ٘ڄْ طٜزق حٿٰي ڃن طڀٺ حٿڀْڀش طَٷَٵ ٿْْ ٿيخ ٬ٗخ٩ 

ٍٛيىخ ػٚع ٓنْن ڃن أًٽ ٌّځ ّيهپ ٍڃ٠خڅ  ٳ٫ِڂ ٓڀڄش رن ٻيْپ أڅ ٍُح أهزَه أنو
 اٿَ آهَه ٳَآىخ ط٤ڀ٪ ٛزْلش ٓز٪ ٫ًَّ٘ن طَٷَٵ ٿْْ ٿيخ ٬ٗخ٩.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش كيػنخ ٫زي حهلل رن اىٍّْ ٫ن حٕؿڀق ٫ن  - 
 حٿ٬٘زِ ٫ن ٍُ رن كزْٖ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرِ رن ٻ٬ذ ّٸٌٽ:

ريخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أڅ حٿ٘ڄْ ط٤ڀ٪  ٿْڀش ٓز٪ ٫ًَّ٘ن ىِ حٿظِ أهزَنخ-
 ر٠ْخء طَٷَٵ.

كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ: ًكيػنخه ٫ؼڄخڅ رن أرِ ْٗزش كيػنخ حرن اىٍّْ ربٓنخىه ٫ن حٿنزِ  - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو ًُحى ٳْو: ٿْْ ٿيخ ٬ٗخ٩.

٫ن ٍُ ٷخٽ:  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ: ٓڄ٬ظو ڃن ٫زيس ٫ًخٛڂ - 
 ٓؤٿض أرِ: ٷڀض: أرخ حٿڄنٌٍ اڅ أهخٹ حرن ڃ٬ٌٔى ّٸٌٽ:

ڃن ّٸڂ حٿلٌٽ ّٜذ ٿْڀش حٿٸيٍ ٳٸخٽ: َّكڄو حهلل ٿٸي ٫ڀڂ انيخ ٳِ ٗيَ ٍڃ٠خڅ ًانيخ ٿْڀش -
ٓز٪ ٫ًَّ٘ن ٷخٽ: ًكڀٲ ٷڀض: ًٻْٲ ط٬ڀڄٌڅ ًٿٺ ٷخٽ: رخٿ٬ٚڃش أً رخّٓش حٿظِ أهزَنخ 

 ٬خ٩ ٿيخ.ريخ: أڅ حٿ٘ڄْ ط٤ڀ٪ ًٿٺ حٿٌْځ ٙ ٗ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ كيػنِ ٫خٛڂ ٫ن ٍُ ٷخٽ: - 
ٷڀض ٕرِ أهزَنِ ٫ن ٿْڀش حٿٸيٍ ٳبڅ حرن أځ ٫زي ٻخڅ ّٸٌٽ: ڃن ّٸڂ حٿلٌٽ ّٜزيخ ٷخٽ: -

َّكڂ حهلل أرخ ٫زي حٿَكڄن ٷي ٫ڀڂ أنيخ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٳبنيخ حٿٔز٪ ٫ًَّ٘ن ًٿټنو ٫ڄَ ٫ڀَ 
 ّظټڀٌح ٳٌ حهلل حٿٌُ أنِٽ حٿټظخد ٫ڀَ ڃلڄي انيخ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٿْڀش ٓز٪ حٿنخّ ٿټْٚ

٫ًَّ٘ن ٷخٽ: ٷڀض: ّخ أرخ حٿڄنٌٍ ًأنَ ٫ڀڄظيخ ٷخٽ: رخّٓش حٿظِ أنزؤنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬يىنخ ًكٴ٨نخ ٳٌ حهلل انيخ ٿيِ ڃخ ّٔظؼنِ ٷڀض ٿٍِ: ڃخ حّٓش ٷخٽ: اڅ حٿ٘ڄْ 

 ض ٿْْ ٿيخ ٬ٗخ٩.ط٤ڀ٪ ٯيحس اً ٻؤنيخ ٣ٔ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫زيس رن أرِ  - 

 ٿزخرش ّليع ٫ن ٍُ رن كزْٖ ٷخٽ:
ٷخٽ أرِ ٿْڀش حٿٸيٍ: ًحهلل انِ ٫ٕڀڄيخ ٷخٽ ٬ٗزش ًأٻؼَ ٫ڀڄِ ىِ حٿڀْڀش حٿظِ أڃَنخ ٌٍٓٽ -

٫َّ٘ن ًانڄخ ٗٺ ٬ٗزش ٳِ ىٌح حٿلَٱ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸْخڃيخ ىِ ٿْڀش ٓز٪ ً
 ىِ حٿڀْڀش حٿظِ أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ًكيػنِ ٛخكذ ٿِ ريخ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٓٴْخڅ رن ٬ْٓي ٫ن ٫خٛڂ ٫ن  - 
 ٍُ ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ أرِ:
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ِ رخّٓش حٿظِ كيػنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل انيخ ٿْڀش ٓز٬ش ٫ًَّ٘ن ًانيخ ٿيِ ىِ ڃخ ّٔظؼن-
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳلٔزنخ ٫ًيىنخ ٳبنيخ ٿيِ ىِ ڃخ ّٔظؼنِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ڃلڄي رن أرِ رټَ حٿڄٸيڃِ ًهڀٲ رن ى٘خځ حٿزِحٍ ٫ًزْي حهلل رن  - 
 ٫ڄَ حٿٸٌحٍَُّ ٷخٿٌح: كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن ٍُ ٷخٽ: ٷڀض ٕرِ رن ٻ٬ذ:

ٌٍ أهزَنِ ٫ن ٿْڀش حٿٸيٍ ٳبڅ ٛخكزنخ ٬ّنِ حرن ڃ٬ٌٔى ٻخڅ اًح ٓجپ ٫نيخ ٷخٽ: أرخ حٿڄن-
ڃن ّٸڂ حٿلٌٽ ّٜزيخ ٳٸخٽ: َّكڂ حهلل أرخ ٫زي حٿَكڄن أڃخ ًحهلل ٿٸي ٫ڀڂ أنيخ ٳِ ٍڃ٠خڅ 
ًٿټن أكذ أڅ ٙ ّظټڀٌح ًانيخ ٿْڀش ٓز٪ ٫ًَّ٘ن ٿڂ ّٔظؼن ٷڀض: أرخ حٿڄنٌٍ أنَ ٫ڀڄض ًٿٺ 

ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حٿپ ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٛزلش ٿْڀش حٿٸيٍ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ  ٷخٽ: رخّٓش حٿظِ ٷخٽ
 ٙ ٬ٗخ٩ ٿيخ ٻؤنيخ ٣ٔض كظَ طَطٴ٪ ًىٌح ٿٴ٦ كيّغ حٿڄٸيڃِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن ٍُ ٷخٽ:  - 
 ٷڀض ٕرِ رن ٻ٬ذ:

ٷخٽ: ٳٸڀض: ّخ أرخ حٿڄنٌٍ أنَ ٫ڀڄض ًٿٺ  أرخ حٿڄنٌٍ أهزَنِ ٫ن ٿْڀش حٿٸيٍ ٳٌٻَ حٿليّغ-
 ٷخٽ: رخّٓش حٿظِ أهزَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حٿپ كيػنِ أرٌ ٌّٓٲ رن ٬ّٸٌد رن آڄخ٫ْپ رن كڄخى رن ُّي كيػنخ ٫زي  - 
 حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ؿخرَ رن ِّّي رن ٍٳخ٫ش ٫ن ِّّي رن أرِ ٓڀْڄخڅ ٷخٽ:

ّٸٌٽ: ٿٌٙ ٓٴيخإٻڂ ٿ٬ٌٟض ّيُ ٳِ أًنِ ػڂ نخىّض: أٙ اڅ ٿْڀش  ٓڄ٬ض ٍُ رن كزْٖ-
حٿٸيٍ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ٳِ حٿٔز٪ حًٕحهَ ٷزڀيخ ػٚع ًر٬يىخ ػٚع نزؤ ڃن 
ٿڂ ّټٌرنِ ٫ن نزؤ ڃن ٿڂ ّټٌرو ٷڀض ٕرِ ٌّٓٲ ٬ّنِ أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حٿپ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٻٌح ىٌ ٫نيُ.
حهلل كيػنِ حٿ٬زخّ رن حٿٌٿْي حٿٸَِٗ كيػنخ كڄخى رن ٬ْٗذ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن كيػنخ ٫زي  - 

 ٍُ رن كزْٖ ٫ن ٫زي حهلل: أنو ٷخٽ ٳِ ٿْڀش حٿٸيٍ:
ڃن ّٸڂ حٿلٌٽ ّٜزيخ ٳخن٤ڀٸض كظَ ٷيڃض ٫ڀَ ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ًأٍىص ٿٸِ أٛلخد -

ِځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڄيخؿَّن ًحٕنٜخٍ ٷخٽ ٫خٛڂ: ٳليػنِ أنو ٿ
أرِ رن ٻ٬ذ ٫ًزي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٳ٫ِڂ حنيڄخ ٻخنخ ّٸٌڃخڅ كظَ طَٰد حٿ٘ڄْ 
ٳَْٻ٬خڅ ٍٻ٬ظْن ٷزپ حٿڄَٰد ٷخٽ: ٳٸڀض ٕرِ ًٻخنض ٳِ َٗحٓش حهٴٞ ٿنخ ؿنخكٺ 
ٍكڄٺ حهلل ٳبنِ انڄخ حطڄظ٪ ڃنٺ طڄظ٬خ ٳٸخٽ: طَّي أڅ ٙ طي٩ آّش ٳِ حٿٸَآڅ اٙ ٓؤٿظنِ ٫نيخ 

ّخ أرخ حٿڄنٌٍ أهزَنِ ٫ن ٿْڀش حٿٸيٍ ٳبڅ حرن ڃ٬ٌٔى ٷخٽ ًٻخڅ ٿِ ٛخكذ ٛيٵ ٳٸڀض: 
ّٸٌٽ: ڃن ّٸڂ حٿلٌٽ ّٜزخ ٳٸخٽ: ًحهلل ٿٸي ٫ڀڂ ٫زي حهلل انيخ ٳِ ٍڃ٠خڅ ًٿټنو ٫ڄَ ٫ڀَ 
حٿنخّ ٿټْٚ ّظټڀٌح ًحهلل حٿٌُ أنِٽ حٿټظخد ٫ڀَ ڃلڄي انيخ ٿٴِ ٍڃ٠خڅ ًانيخ ٿْڀش ٓز٪ 

خّٓش حٿظِ أنزؤنخ ريخ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ًَّ٘ن ٳٸڀض: ّخ أرخ حٿڄنٌٍ أنِ ٫ڀڄض ًٿٺ ٷخٽ ر
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬يىنخ ًكٴ٨نخ ٳٌ حهلل انيخ ٿيِ ڃخ ّٔظؼنِ ٷخٽ: ٳٸڀض: ًڃخ حّٓش ٳٸخٽ: انيخ 
ط٤ڀ٪ كْن ط٤ڀ٪ ٿْْ ٙ ٬ٗخ٩ كظَ طَطٴ٪ ًٻخڅ ٫خٛڂ ٿْڀظجٌ ڃن حٿٔلَ ٙ ٬٤ّڂ ٬٣خڃخ 

٬ٗخ٩ ٿيخ كظَ كظَ اًح ٛڀَ حٿٴـَ ٬ٛي ٫ڀَ حٿٌٜڃ٬ش ٳن٨َ اٿَ حٿ٘ڄْ كْن ط٤ڀ٪ ٙ 
 طزْٞ ًطَطٴ٪.



   

 

 

Page 184 of 605 

 الجزءالخامس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ كـخؽ رن أ٣ٍؤس ٫ن ٫يُ رن  - 
 ػخرض ٫ن ٍُ رن كزْٖ ٫ن أرِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀِ ًٓڀڂ ٷخٽ:

ڃن طز٪ ؿنخُس كظَ ّٜڀَ ٫ڀْيخ ًّٴَ٭ ڃنيخ ٳڀو ٷَْح٣خڅ ًڃن طز٬يخ كظَ ّٜڀَ ٫ڀْيخ -
 ٴْ ڃلڄي رْيه ٿيٌ أػٸپ ٳِ ڃِْحنو ڃن أكي.ٳپ ٷَْح١ ًحٿٌُ ن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ: كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ  - 
 رن رييٿش ٫ن ٍُ رن كزْٖ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:

اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أڃَنِ أڅ أٷَأ ٫ڀْٺ -
ٿڂ ّټن حٿٌّن ٻٴًَح ڃن أىپ حٿټظخد{ ٷخٽ: ٳٸَأ ٳْيخ: ًٿٌ أڅ حرن آىځ حٿٸَآڅ ٷخٽ: ٳٸَأ }

ٓؤٽ ًحىّخ ڃن ڃخٽ ٳؤ٤٫ْو ٿٔؤٽ ػخنْخ ٳؤ٤٫ْو ٿٔؤٽ ػخٿؼخ ًٙ ّڄٚ ؿٌٱ حرن آىځ اٙ 
حٿظَحد ًّظٌد حهلل ٫ڀَ ڃن طخد ًاڅ ًٿٺ حٿيّن حٿٸْڂ ٫ني حهلل حٿلنْٴْش ٯَْ حٿڄَ٘ٻش ًٙ 

 پ هَْح ٳڀن ّټٴَه.حٿْيٌىّش ًٙ حٿنَٜحنْش ًڃن ّٴ٬
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ٫زْي حهلل رن ٫ڄَ حٿٸٌحٍَُّ كيػنخ ڃٔڀڂ رن ٷظْزش كيػنخ ٬ٗزش ٫ن  - 

 ٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن ٍُ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
َِ: }ٿڂ ّټن حٿٌّن ٻٴًَح- ڃن حىپ  اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أڃَنِ أڅ أٷَأ ٫ڀْٺ ٷخٽ: ٳٸَأ ٫ڀ

حٿټظخد ًحٿڄَ٘ٻْن ڃنٴټْن كظَ طؤطْيڂ حٿزْنش ٌٍٓٽ ڃن حهلل ّظڀٌ ٛلٴخ ڃ٤ييَس ٳْيخ ٻظذ 
ٷْڄش ًڃخ طٴَٵ حٿٌّن أًطٌ حٿټظخد اٙ ڃن ر٬ي ڃخ ؿخءطيڂ حٿزْنش{ اڅ حٿيّن ٫ني حهلل حٿلنْٴْش 
 ٯَْ حٿڄَ٘ٻش ًٙ حٿْيٌىّش ًٙ حٿنَٜحنْش ًڃن ّٴ٬پ هَْح ٳڀن ّټٴَه ٷخٽ ٬ٗزش: ػڂ ٷَأ

آّخص ر٬يىخ ػڂ ٷَأ ٿٌ أڅ ٙرن آىځ ًحىّْن ڃن ڃخٽ ٿٔؤٽ ًحىّخ ػخٿؼخ ًٙ ّڄٖ ؿٌٱ حرن آىځ 
 اٙ حٿظَحد ٷخٽ: ػڂ هظڄيخ رڄخ رٸِ ٳْيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ حٿـ٬ٴِ ٫ن ُحثيس ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٍُ  - 
 ٫ن أرِ ٷخٽ:

و حٿٔٚځ ٫ني أكـخٍ حٿڄَحُ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ ٿٸِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿزَّپ ٫ڀْ-
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿـزَّپ: انِ ر٬ؼض اٿَ أڃش أڃْْن ٳْيڂ حٿْ٘ن حٿ٬خِٛ ًحٿ٬ـٌُس 

 حٿټزَْس ًحٿٰٚځ ٷخٽ: ٳڄَىڂ ٳڀْٸَإًح حٿٸَآڅ ٫ڀَ ٓز٬ش أكَٱ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ُحثيس كيػنخ ٫خٛڂ  - 

 ٫ن ٍُ ٫ن أرِ ٷخٽ أرٌ ٬ْٓي: ًٷخٽ كڄخى رن ٓڀڄش: ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
ٿٸِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٫ني أكـخٍ حٿڄَحُ ٳٌٻَ -

 حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ًىذ رن رٸْش أنزؤنخ هخٿي رن ٫زي حهلل حٿ٤لخڅ ٫ن ِّّي رن أرِ  - 

 ٷخٽ: ُّخى ٫ن ٍُ رن كزْٖ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ
ٻڂ طٸَإًڅ ٌٍٓس حٕكِحد ٷخٽ: ر٬٠خ ًٓز٬ْن آّش ٷخٽ: ٿٸي ٷَأطيخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ حٿزٸَس أً أٻؼَ ڃنيخ ًاڅ ٳْيخ آّش حٿَؿڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ هڀٲ رن ى٘خځ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن ٍُ  - 

 ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ أرِ رن ٻ٬ذ:
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ٌٍس حٕكِحد أً ٻؤّن ط٬يىخ ٷخٽ: ٷڀض ٿو: ػٚػخ ًٓز٬ْن آّش ٳٸخٽ: ٷ٢ ٿٸي ٻؤّن طٸَأ ٓ-
ٍأّظيخ ًانيخ ٿظ٬خىٽ ٌٍٓس حٿزٸَس ًٿٸي ٷَأنخ ٳْيخ }حٿْ٘ن ًحٿْ٘وش اًح ُنْخ ٳخٍؿڄٌىڄخ حٿزظش 

 نټخٙ ڃن حهلل ًحهلل ٫ڀْڂ كټْڂ.
٫ڀَ ٷخٙ: كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ٫زْي حهلل رن ٫ڄَ كيػنخ ِّّي رن ٍُّ٪ ٫ًزي حٕ - 

 ىحًى ٫ن ڃلڄي رن أرِ ڃٌَٓ ٫ن ُّخى حٕنٜخٍُ ٷخٽ: ٷڀض ٕرِ رن ٻ٬ذ:
ٿٌ ڃظن نٔخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڀين ٻخڅ ّلپ ٿو أڅ ّظًِؽ ٷخٽ: ًڃخ ّلَځ ًٿٺ -

٫ڀْو ٷخٽ: ٷپ: ٿٸٌٿو: }ٙ ّلپ ٿٺ حٿنٔخء ڃن ر٬ي{ ٷخٽ: انڄخ أكپ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ڃن حٿنٔخء.٫ڀْو ًٓڀڂ َٟد 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أكڄي رن ڃلڄي رن أٌّد كيػنخ أرٌ رټَ رن ٫ْخٕ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن  - 
 ٍُ ٷخٽ:

أطْض حٿڄيّنش ٳيهڀض حٿڄٔـي ٳبًح أنخ رؤرِ رن ٻ٬ذ ٳؤطْظو ٳٸڀض: َّكڄٺ حهلل أرخ حٿڄنٌٍ -
 حهٴٞ ٿِ ؿنخكٺ ًٻخڅ حڃَأ ٳْو َٗحٓش ٳٔؤٿظو ٫ن ٿْڀش حٿٸيٍ ٳٸخٽ: ٿْڀش ٓز٪ ٫ًَّ٘ن
ٷڀض: أرخ حٿڄنٌٍ أنَ ٫ڀڄض ًٿٺ ٷخٽ: رخّٓش حٿظِ أهزَنخ ريخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٳ٬يىنخ ًكٴ٨نخ ًآّش ًٿٺ: أڅ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ٳِ ٛزْلظيخ ڃؼپ حٿ٤ٔض ٙ ٬ٗخ٩ ٿيخ 

 كظَ طَطٴ٪.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ڃلڄي رن ر٘خٍ رنيحٍ كيػنخ ٓڀڂ رن ٷظْزش كيػنخ ٌّنْ رن أرِ  - 

 ن أرِ رَىس ٫ن ٍُ رن كزْٖ ٫ن أرِ ٷخٽ:آلخٵ ٫
 ٿْڀش حٿٸيٍ ٿْڀش ٓز٪ ٫ًَّ٘ن. 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ًٍف رن ٫زي حٿڄئڃن حٿڄٸَُ ٷخٽ: كيػنخ حٿلـخؽ رن أرِ حٿٴَحص  - 

 أهٌ حٿٴَحص رن أرِ حٿٴَحص كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن ٍُ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:
 و.ٿْڀش حٿٸيٍ ٿْڀش ٓز٪ ٫ًَّ٘ن ٿؼٚع ّزٸْن ًٿڂ َّٳ٬-

 كيّغ أرِ ٫ؼڄخڅ حٿنييُ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن أرِ ٷخٽ: - 
ٻخڅ حرن ٫ڂ ٿِ ٗخٓ٪ حٿيحٍ ٳٸڀض: ٿٌ أنٺ حطوٌص كڄخٍح أً ْٗجخ ٳٸخٽ: ڃخ َّٔنِ اڅ -

ٓڄ٬ض ٫نو ٻڀڄش أٻَه اٿِ ڃنيخ  رْظِ ڃ٤نذ رزْض ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳڄخ
ٷخٽ: ٳبًح ىٌ ٌّٻَ حٿو٤خ اٿَ حٿڄٔـي ٳٔؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: اڅ ٿو رټپ 

 ه٤ٌس ىٍؿش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلخٵ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ أنزؤنخ ٫خٛڂ  - 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: حٕكٌٽ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ كيػنِ أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ
 أڃخ اڅ ٿٺ ڃخ حكظٔزض.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حٿظْڄِ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن أرِ رن  - 

 ٻ٬ذ ٷخٽ:
ٻخڅ ٍؿپ رخٿڄيّنش ٙ أ٫ڀڂ ٍؿٚ ٻخڅ أر٬ي ڃنو ڃنِٙ أً ٷخٽ: ىحٍح ڃن حٿڄٔـي ڃنو ٳٸْپ -

ًحٿ٨ڀڄخص ٳٸخٽ: ڃخ َّٔنِ أڅ ىحٍُ أً ٷخٽ  ٿو: ٿٌ حٗظَّض كڄخٍح ٳَٻزظو ٳِ حٿَڃ٠خء
ڃنِٿِ اٿَ ؿنذ حٿڄٔـي ٳنڄِ حٿليّغ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ڃخ 
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أٍىص رٸٌٿٺ ڃخ َّٔنِ أڅ ڃنِٿِ أً ٷخٽ: ىحٍُ اٿَ ؿنذ حٿڄٔـي ٷخٽ: أٍىص أڅ ّټظذ 
 ط٬خٿَ ًٿٺ اٷزخٿِ اًح أٷزڀض اٿَ حٿڄٔـي ًٍؿ٫ٌِ اًح ٍؿ٬ض اٿَ أىڀِ ٷخٽ: أ٤٫خٹ حهلل

 ٻڀو أً أن٤خٹ حهلل ڃخ حكظٔزض أؿڄ٪ أً أن٤خٹ حهلل ط٬خٿَ ًٿٺ ٻڀو ڃخ حكظٔزض أؿڄ٪.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ  - 

 ٫ؼڄخڅ ّليع ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:
ء ًحٿٌ٘ٹ ًحٿٌٷ٪ ٷخٽ ٻخڅ ٍؿپ ّؤطِ حٿٜٚس ٳٸْپ ٿو: ٿٌ حطوٌص كڄخٍح ّٸْٺ حٿَڃ٠خ-

٬ٗزش: ًًٻَ ٍحر٬ش ٷخٽ: ڃلڀٌٳش ڃخ أكذ أڅ ٣نزِ ر٤نذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٳٌٻَ ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٿٺ ڃخ نٌّض أً ٷخٽ: ٿٺ أؿَ ڃخ نٌّض ٬ٗزش 

 ّٸٌٽ ًٿٺ.
ٽ: ٷخٽ أرِ ٍكڄو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ٫زْي حهلل رن ڃ٬خً رن حٿ٬نزَُ كيػنخ حٿڄ٬ظڄَ ٷخ - 

 حهلل: كيػنخ أرٌ ٫ؼڄخڅ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:
ٻخڅ ٍؿپ ڃخ أ٫ڀڂ ڃن حٿنخّ ڃن انٔخڅ ڃن أىپ حٿڄيّنش ڃن ّٜڀِ حٿٸزڀش أر٬ي رْظخ ڃن -

حٿڄٔـي ڃنو ٷخٽ: ٳټخڅ ّل٠َ حٿٜڀٌحص ٻڀين ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ٿو: ٿٌ 
: ًحهلل ڃخ أكذ اڅ رْظِ ّڀِٵ رڄٔـي حٗظَّض كڄخٍح طَٻزو ٳِ حٿَڃ٠خء ًحٿ٨ڀڄخء ٷخٽ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳؤهزَص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿو: ٫ن 
ًٿٺ ٳٸخٽ: ّخ نزِ حهلل ٿټْڄخ ّټظذ أػَُ ًٍؿ٫ٌِ اٿَ أىڀِ ًاٷزخٿِ اٿْو ٷخٽ: ان٤خٹ حهلل 

 ًٿٺ ٻڀو أً أ٤٫خٹ ڃخ حكظٔزض أؿڄ٪ أً ٻڄخ ٷخٽ.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ رټَ حٿڄٸيڃِ كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫خٛڂ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:
ٻخڅ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ رْظو أٷَٜ رْض ٳِ حٿڄيّنش ٳټخڅ ٙ طټخى طو٤جو حٿٜٚس ڃ٪ -

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳظٌؿ٬ض ٿو ٳٸڀض: ّخ ٳٚڅ ٿٌ أنٺ حٗظَّض كڄخٍح
ّٸْٺ ڃن كَ حٿَڃ٠خء ًّٸْٺ ڃن ىٌحځ حٍٕٝ ٷخٽ: ًحهلل ڃخ أكذ اڅ رْظِ ر٤نذ رْض 
ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳلڄڀض كڄٚ كظَ أطْض رو نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٳؤهزَطو ٳي٫خه ٳٸخٽ ڃؼپ ًٿٺ ًًٻَ أنو َّؿٌ ٳِ أػَه حٕؿَ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ٔزض.ًٓڀڂ: اڅ ٿٺ ڃخ حكظ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن حٿ٬زخّ حٿزخىڀِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن  - 

 أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن أرِ ٍِٟ حهلل ٫نو:
 أڅ ٍؿٚ ح٫ظٍِ ٳؤ٠٫و أرِ رين أرْو ٳٸخٿٌح: ڃخ ٻنض ٳلخٗخ ٷخٽ: انخ أڃَنخ رٌٿٺ.-

 كيّغ أرِ حٿ٬خٿْش حٿَّخكِ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ٓي ڃلڄي رن ڃَْٔ حٿٜخٯخنِ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ كيػن - 

 حٿَحُُ ٫ن حٿَرْ٪ رن أنْ ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ.
أڅ حٿڄَ٘ٻْن ٷخٿٌح ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ڃلڄي حنٔذ ٿنخ ٍرٺ ٳؤنِٽ حهلل طزخٍٹ -

 ي ًٿڂ ّټن ٿو ٻٴٌح أكي{.ًط٬خٿَ }ٷپ ىٌ حهلل أكي حهلل حٿٜڄي ٿڂ ّڀي ًٿڂ ٌّٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن حٿَرْ٪ رن  - 

 أنْ ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
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رَ٘ ىٌه حٕڃش رخٿٔنخء ًحٿَٳ٬ش ًحٿيّن ًحٿنَٜ ًحٿظڄټْن ٳِ حٍٕٝ ًىٌ ّ٘ٺ ٳِ -
خىٓش ٷخٽ: ٳڄن ٫ڄپ ڃنيڂ ٫ڄپ حٓهَس ٿڀينْخ ٿڂ ّټن ٿو ٳِ حٓهَس نْٜذ ٷخٽ ٫زي حٿٔ

 حهلل: ٷخٽ أرِ: أرٌ ٓڀڄش ىٌح حٿڄَْٰس رن ڃٔڀڂ أهٌ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃٔڀڂ حٿٸٔڄڀِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ رټَ حٿڄٸيڃِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ رن ٓڀْڄخڅ  - 

ٓڀڄش حٿوَحٓخنِ ٫ن حٿَرْ٪ رن أنْ ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش ٫ن كيػنخ ٓٴْخڅ حٿؼٌٍُ ٫ن أرِ 
 أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.

ًكيػنخ ٫زي حهلل رن أكڄي ٷخٽ: ًكيػنِ أرٌ حٿ٬٘ؼخء ٫ڀِ رن حٿلٔن حٿٌح٤ِٓ كيػنخ  - 
ّلَْ رن ّڄخڅ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃَْٰس حٿَٔحؽ ٫ن حٿَرْ٪ رن أنْ ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش ٫ن أرِ 

 ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀِ ًٓڀڂ: رن ٻ٬ذ
رَ٘ ىٌه حٕڃش رخٿٔنخء ًحٿَٳ٬ش ًحٿنَٜ ًحٿظڄټْن ٳِ حٍٕٝ ٳڄن ٫ڄپ ڃنيڂ ٫ڄپ -

 حٓهَس ٿڀينْخ ٿڂ ّټن ٽ ٳِ حٓهَس نْٜذ ًىٌح ٿٴ٦ حٿڄٸيڃِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃٔڀڂ  - 

حٿپ كيػنِ ٫زي حٿٌحكي رن ٯْخع كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃٔڀڂ ٫ن حٿَرْ٪ رن  ًكيػنخ ٫زي
أنْ ٳِ كيّغ كيػنخ حٿَرْ٪ ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٷخٽ:
رَ٘ ىٌه حٕڃش رخٿٔنخء ًحٿنَٜ ًحٿظڄټْن ٳڄن ٫ڄپ ڃنيڂ ٫ڄپ حٓهَس ٿڀينْخ ٿڂ ّټن ٿو -

 ٳِ حٓهَس نْٜذ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرٌ ّلَْ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكْڂ حٿزِحٍ كيػنخ ٷزْٜش كيػنخ ٓٴْخڅ كي - 

 ٫ن أٌّد ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
رَ٘ ىٌه حٕڃش رخٿٔنخء ًحٿظڄټْن ٳِ حٿزٚى ًحٿنَٜ ًحٿَٳ٬ش ٳِ حٿيّن ًڃن ٫ڄپ ڃنيڂ -

 ٿو ٳِ حٓهَس نْٜذ. ر٬ڄپ حٓهَس ٿڀينْخ ٳڀْْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ًٍف رن ٫زي حٿڄئڃن حٿڄٸَُ كيػنخ ٫ڄَ حرن ٗٸْٶ كيػنخ أرٌ  - 

 ؿ٬ٴَ حٿَحُُ ٫ن حٿَرْ٪ رن أنْ ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:
حنټٔٴض حٿ٘ڄْ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

أ رٌٍٔس ڃن حٿ٤ٌٽ ػڂ ٍٻ٪ هڄْ ٍٻ٬خص ًٓـي ٓـيطْن ػڂ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ريڂ ٳٸَ
 ؿڀْ ٻڄخ ىٌ ڃٔظٸزپ حٿٸزڀش ّي٫ٌ كظَ حنـڀَ ٻٌٔٳيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ًٍف رن ٫زي حٿڄئڃن كيػنخ ٫ڄَ رن ٗٸْٶ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ  - 
 حٿَحُُ كيػنخ حٿَرْ٪ رن أنْ ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ.

ٳِ هٚٳش أرِ رټَ ٍِٟ حهلل ٫نو ٳټخڅ ٍؿخٽ ّټظزٌڅ  أنيڂ ؿڄ٬ٌح حٿٸَآڅ ٳِ ڃٜخكٲ-
ًّڄڀِ ٫ڀْيڂ أرِ رن ٻ٬ذ ٳڀڄخ حنظيٌح اٿَ ىٌه حّٓش ڃن ٌٍٓس رَحءس }ػڂ حنَٜٳٌح َٛٱ 
حهلل ٷڀٌريڂ رؤنيڂ ٷٌځ ٙ ّٴٸيٌڅ{ ٳ٨نٌح أڅ ىٌح آهَ ڃخ أنِٽ ڃن حٿٸَآڅ ٳٸخٽ ٿيڂ أرِ رن 

٬يىخ آّظْن }ٿٸي ؿخءٻڂ ٌٍٓٽ ڃن ٻ٬ذ: اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٷَأنِ ر
أنٴٔټڂ ٫ِِّ ٫ڀْو ڃخ ٫نظڂ كَّٚ ٫ڀْټڂ رخٿڄئڃنْن ٍإًٱ ٍكْڂ{ اٿَ }ًىٌ ٍد 
حٿ٬َٕ حٿ٨٬ْڂ{ ػڂ ٷخٽ: ىٌح آهَ ڃخ أنِٽ ڃن حٿٸَآڅ ٷخٽ: ٳوظڂ رڄخ ٳظق رو رخهلل حٿٌُ ٙ اٿو 
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و أنو ٙ اٿو اٙ ىٌ ًىٌ ٷٌٽ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ }ًڃخ أٍٓڀنخ ٷزڀٺ ڃن ٌٍٓٽ اٙ ٌّكَ اٿْ
 اٙ أنخ ٳخ٫زيًڅ{.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ رن حٿَرْ٪ ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش ٫ن  - 
أرِ رن ٻ٬ذ ٳِ ٷٌٿو طزخٍٹ ًط٬خٿَ }ىٌ حٿٸخى٫ٍڀَ أڅ ّز٬غ ٫ڀْټڂ ٫ٌحرخ ڃن ٳٌٷټڂ{ 

 حّٓش ٷخٽ:
ٳخس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ىن أٍر٪ ًٻڀن ٫ٌحد ًٻڀين ًحٷ٪ ٙ ڃلخٿش ٳڄ٠ض حػنظخڅ ر٬ي ً-

ًٓڀڂ روڄْ ٫ًَّ٘ن ٓنش ٳؤٿزٌٔح ٬ْٗخ ًًحٵ ر٠٬يڂ رؤّ ر٬ٞ ًػنظخڅ ًحٷ٬ظخڅ ٙ 
 ڃلخٿش حٿؤٲ ًحٿَؿڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف رن ٫زي حٿڄئڃن كيػنخ ٫ڄَ رن ٗٸْٶ كيػنخ أرٌ  - 
ٷٌٿو }ٷپ ىٌ ؿ٬ٴَ حٿَحُُ ٫ن حٿَرْ٪ رن أنْ ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٳِ 

 حٿٸخىٍ{ ٳٌٻَ نلٌه ًٷخٽ ٳِ كيّؼو: حٿؤٲ ًحٿٸٌٱ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٌ ٛخٿق ىيّش رن ٫زي حٿٌىخد حٿڄًَُُ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ڃٌَٓ  - 

 كيػنخ ٫َْٔ رن ٫زْي ٫ن حٿَرْ٪ رن حنْ ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:
ًڃن حٿڄيخؿَّن ٓظش ٳٸخٽ  ٿڄخ ٻخڅ ٌّځ أكي ٷظپ ڃن حٕنٜخٍ أٍر٬ش ًٓظٌڅ ٍؿپ-

أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٿجن ٻخڅ ٿنخ ٌّځ ڃؼپ ىٌح ڃن حٿڄَ٘ٻْن ٿنَرْن 
٫ڀْيڂ ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ حٿٴظق ٷخٽ ٍؿپ ٙ ٬َّٱ: ٙ ٷَّٖ ر٬ي حٿٌْځ ٳنخىٍ ڃنخىُ ٿٌَٓٽ 

ٽ حهلل حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃن حٌٕٓى ًحٕرْٞ اٙ ٳٚنخ ًٳٚنخ نخٓخ ٓڄخىڂ ٳؤنِ
طزخٍٹ ًط٬خٿَ }ًاڅ ٫خٷزظڂ ٳ٬خٷزٌح رڄؼپ ڃخ ٫ٌٷزظڂ رو ًٿجن ٛزَطڂ ٿيٌ هَْ ٿڀٜخرَّن{ 

 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: نٜزَ ًٙ ن٬خٷذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ٬ْٓي رن ڃلڄي حٿـَڃِ ٷيځ ڃن حٿټٌٳش كيػنخ أرٌ ػڄْڀش كيػنخ  - 

 يػنِ أرٌ حٿ٬خٿْش ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ:٫َْٔ رن ٫زْي حٿټنيُ ٫ن حٿَرْ٪ رن أنْ ك
أنو أْٛذ ٌّځ أكي ڃن حٕنٜخٍ أٍر٬ش ًٓظٌڅ ًأْٛذ ڃن حٿڄيخؿَّن ٓظش ًكڄِس -

ٳڄؼڀٌح رٸظٚىڂ ٳٸخٿض حٕنٜخٍ: ٿجن أٛزنخ ڃنيڂ ٌّڃخ ڃن حٿيىَ ٿنَرْن ٫ڀْيڂ ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ 
٫ڀَ نزْو  ٳظق ڃټش نخىٍ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ ٙ ٬َّٱ: ٙ ٷَّٖ ر٬ي حٿٌْځ ٳؤنِٽ حهلل ط٬خٿَ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ }ًاڅ ٫خٷزظڂ ٳ٬خٷزٌح رڄؼپ ڃخ ٫ٌٷزظڂ رو{ ٳٸخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ: ٻٴٌح ٫ن حٿٸٌځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ىيّش رن ٫زي حٿٌىخد ًڃلڄٌى رن ٯْٚڅ ٷخٙ كيػنخ حٿٴ٠پ رن  - 
أرِ رن ٻ٬ذ: }اڅ ڃٌَٓ أنزؤنخ كْٔن رن ًحٷي ٫ن حٿَرْ٪ رن أنْ ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش ٫ن 

 ّي٫ٌڅ ڃن ىًنو اٙ انخػخ{ ٷخٽ:
 ڃ٪ ٻپ ٛنڂ ؿنْش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ڃلڄي رن ٬ّٸٌد حٿَرخٿِ كيػنخ حٿڄ٬ظڄَ رن ٓڀْڄخڅ ٓڄ٬ض أرِ  - 

 ّليع ٫ن حٿَرْ٪ رن أنْ ٫ن ٍٳْ٪ أرِ حٿ٬خٿْش ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٳِ ٷٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ:
ظيڂ؟؟ ًأٗييىڂ ٫ڀَ أنٴٔيڂ{ حّٓش ٷخٽ: }ًاً أهٌ ٍرٺ ڃن رنِ آىځ ڃن ٧يٌٍىڂ ًٍّ-

ؿڄ٬يڂ ٳـ٬ڀيڂ أًٍحكخ ػڂ ٌٍٛىڂ ٳخٓظن٤ٸيڂ ٳظټڀڄٌح ػڂ أهٌ ٫ڀْيڂ حٿ٬يي ًحٿڄْؼخٵ 
ًأٗييىڂ ٫ڀَ أنٴٔيڂ أٿٔض رَرټڂ ٷخٽ: ٳبنِ أٗيي ٫ڀْټڂ حٿٔڄٌحص حٿٔز٪ ًحٍْٕٟن 
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ريٌح ح٫ڀڄٌح أنو ٙ حٿٔز٪ ًأٗيي ٫ڀْټڂ أرخٻڂ آىځ ٫ڀْو حٿٔٚځ أڅ طٸٌٿٌح ٌّځ حٿٸْخڃش ٿڂ ن٬ڀڂ 
اٿو ٯَُْ ًٙ ٍد ٯَُْ ٳٚ طَ٘ٻٌح رِ ْٗجخ انِ ٓؤٍٓپ اٿْټڂ ٍٓڀِ ٌّٻًَنټڂ ٫ييُ 
ًڃْؼخٷِ ًأنِٽ ٫ڀْټڂ ٻظزِ ٷخٿٌح: ٗيينخ رؤنٺ ٍرنخ ًاٿينخ ٙ ٍد ٿنخ ٯَْٹ ٳؤٷًَح رٌٿٺ 
ًٍٳ٪ ٫ڀْيڂ آىځ ّن٨َ اٿْيڂ ٳَأٍ حٿٰنِ ًحٿٴٸَْ ًكٔن حٿٌٍٜس ًىًڅ ًٿٺ ٳٸخٽ: ٍد 

ََ. ًٍأٍ حٕنزْخء ٳْيڂ ڃؼپ حٿَٔؽ ٫ڀْيڂ ٿٌٙ  َْٗټ ٌّٓض رْن ٫زخىٹ ٷخٽ: انِ أكززض أڅ ُأ
حٿنٌٍ هٌٜح رڄْؼخٵ آهَ ٳِ حٿَٓخٿش ًحٿنزٌس ًىٌ ٷٌٿو ط٬خٿَ }ًاً أهٌنخ ڃن حٿنزْْن 
ڃْؼخٷيڂ{ اٿَ ٷٌٿو }٫َْٔ حرن ڃَّڂ{ ٻخڅ ٳِ طڀٺ حًٍٕحف ٳؤٍٓڀو اٿَ ڃَّڂ ٳليع ٫ن 

 أرِ: أنو ىهپ ڃن ٳْيخ.
 يّغ ٫ظِ رن ٟڄَس حٿ٬ٔيُ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ.ك
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ظِ رن  - 

 ٟڄَس ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ:
أڅ ٍؿٚ ح٫ظٍِ ر٬ِحء حٿـخىڀْش ٳؤ٠٫و ًٿڂ ّټنو ٳن٨َ حٿٸٌځ اٿْو ٳٸخٽ ٿڀٸٌځ: انِ ٷي -

ِ ٿڂ أٓظ٤٪ اٙ أڅ أٷٌٽ ىٌح اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍٍ حٿٌُ ٳِ أنٴٔټڂ ان
 أڃَنخ اًح ٓڄ٬ظڂ ڃن ٬ّظُِ ر٬ِحء حٿـخىڀْش ٳؤ٠٫ٌه ًٙ طټنٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ رن  - 
و رؤرْو ًٿڂ ّټنو ٻ٬ذ ٷخٽ: ٍأّض ٍؿٚ ط٬ٍِ ٫ني أرِ ر٬ِحء حٿـخىڀْش حٳظوَ رؤرْو ٳؤ٠٫

ػڂ ٷخٽ ٿيڂ أڃخ انِ ٷي أٍٍ حٿٌُ ٳِ أنٴٔټڂ انِ ٙ أٓظ٤ْ٪ اٙ ًٿٺ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن ط٬ٍِ ر٬ِحء حٿـخىڀْش ٳؤ٠٫ٌه ًٙ طټنٌح. 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش كيػنخ ٫َْٔ رن ٌّنْ ٫ن ٫ٌٱ  - 
 ِ ٫ن أرِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ظ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ظِ: - 
أڅ ٍؿٚ ط٬ٍِ ر٬ِحء حٿـخىڀْش ٳٌٻَ حٿليّغ ٷخٽ أرِ: ٻنخ نئڃَ: اًح حٿَؿپ ط٬ٍِ -

 ر٬ِحء حٿـخىڀْش ٳؤ٠٫ٌه رين أرْو ًٙ طټنٌح.
حهلل رن ٫ڄَ رن ڃَْٔس كيػنخ ِّّي رن ٍُّ٪ كيػنخ ٌّنْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ٫زْي  - 

 حٿلٔن ٫ن ٫ظِ ٷخٽ: ٷخٽ أرِ: ٻنخ نئڃَ:
 اًح ح٫ظٍِ ٍؿپ ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن حٿڄؼنَ أرٌ ڃٌَٓ حٿ٬نُِ كيػنخ أرٌ ىحًى  - 

٫ن حٿنزِ كيػنخ هخٍؿش رن ڃ٬ٜذ ٫ن ٌّنْ رن ٫زْي ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ظِ ٫ن أرِ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٿڀٌٌٟء ٤ْٗخڅ ّٸخٽ ٿو حٿٌٿيخڅ ٳخطٸٌه أً ٷخٽ: ٳخكًٌٍه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكْڂ أرٌ ّلَْ حٿزِحُ كيػنخ أرٌ كٌّٴش ڃٌَٓ رن  - 

ڃ٬ٌٔى كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٌّنْ رن ٫زْي ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ظِ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ: ٷخٽ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ

 اڅ ڃ٬٤ڂ حرن آىځ ؿ٬پ ڃؼٚ ٿڀينْخ ًاڅ ٷِكش ًڃڀلو ٳخن٨ًَح اٿَ ڃخ َّْٜ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ىيرش رن هخٿي كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كڄْي ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ظِ  - 
 ٷخٽ:

ٍأّض ْٗوخ رخٿڄيّنش ّظټڀڂ ٳٔؤٿض ٫نو ٳٸخٿٌح: ىٌح أرِ رن ٻ٬ذ ٳٸخٽ: اڅ آىځ ٫ڀْو حٿٔٚځ -
ڄخ ك٠َه حٿڄٌص ٷخٽ ٿزنْو: أُ رنِ انِ أٗظيِ ڃن ػڄخٍ حٿـنش ٳٌىزٌح ٤ّڀزٌڅ ٿو ٿ

ٳخٓظٸزڀظيڂ حٿڄٚثټش ًڃ٬يڂ أٻٴخنو ًكن٣ٌو ًڃ٬يڂ حٿٴئًّ ًحٿڄٔخكِ ًحٿڄټخطپ ٳٸخٿٌح ٿيڂ: 
ّخ رنِ آىځ ڃخ طَّيًڅ ًڃخ ط٤ڀزٌڅ أً ڃخ طَّيًڅ ًأّن طٌىزٌڅ ٷخٿٌح: أرٌنخ ڃَّٞ ٳخٗظيَ 

ح ٿيڂ: حٍؿ٬ٌح ٳٸي ٷ٠ِ ٷ٠خء أرْټڂ ٳـخإًح ٳڀڄخ ٍأطيڂ كٌحء ٫َٳظيڂ ڃن ػڄخٍ حٿـنش ٷخٿٌ
ٳًٚص رآىځ ٳٸخٽ: اٿْٺ ٫نِ ٳبنِ انڄخ أًطْض ڃن ٷزڀٺ هڀِ رْنِ ًرْن ڃٚثټش ٍرِ طزخٍٹ 
ًط٬خٿَ ٳٸز٠ٌه ًٯٔڀٌه ًٻٴنٌه ًكن٤ٌه ًكٴًَح ٿو ًأٿليًح ٿو ًٛڀٌح ٫ڀْو ػڂ ىهڀٌح 

ن ػڂ هَؿٌح ڃن حٿٸزَ ػڂ كؼٌح ٫ڀْو حٿظَحد ػڂ ٷزَه ٳ٬ٌٌٟه ٳِ ٷزَه ٬ًًٌٟح ٫ڀْو حٿڀز
 ٷخٿٌح: ّخ رنِ آىځ ىٌه ٓنظټڂ.

 كيّغ حٿ٤ٴْپ رن أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن أرْو ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:حٿ٤ٴْپ رن أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
 ؿخءص حٿَحؿٴش طظز٬يخ حٿَحىٳش ؿخء حٿڄٌص رڄخ ٳْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن  - 

 حٿ٤ٴْپ رن أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٍؿپ:
طزخٍٹ ًط٬خٿَ ڃخ  ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض اڅ ؿ٬ڀض ٛٚطِ ٻڀيخ ٫ڀْٺ ٷخٽ: اًح ّټٴْٺ حهلل-

 أىڄٺ ڃن ىنْخٹ ًآهَطٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ًأرٌ ٫خڃَ ٷخٙ: كيػنخ ُىَْ  - 

٬ّنِ حرن ڃلڄي ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن حٿ٤ٴْپ رن أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن أرْو ٫ن 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ىحٍح ٳؤكٔنيخ ًأٻڄڀيخ ًطَٹ ٳْيخ ڃٌٟ٪ ٿزنش ٿڂ ٬٠ّيخ ڃؼڀِ ٳِ حٿنزْْن ٻڄؼپ ٍؿپ رنِ -
ٳـ٬پ حٿنخّ ٤ٌّٳٌڅ رخٿزنْخڅ ٬ًّـزٌڅ ڃنو ًّٸٌٿٌڅ: ٿٌ طڂ ڃٌٟ٪ ىٌه حٿڀزنش ٳؤنخ ٳِ 

 حٿنزْْن ڃٌٟ٪ طڀٺ حٿڀزنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ٬ْٓي رن ح٬ٕٗغ رن ٬ْٓي حٿٔڄخڅ رن أرِ حٿَرْ٪ أرٌ رټَ أنزؤنخ  - 

ن أرِ حٿلٔخځ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن حٿ٤ٴْپ رن أرِ ٬ْٓي رن ٓڀڄش ٬ّنِ حر
 رن ٻ٬ذ ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ڃؼڀِ ٳِ حٿنزْْن ٻڄؼپ ٍؿپ حرظنَ ىحٍح ٳؤكٔنيخ ًأؿڄڀيخ ًأٻڄڀيخ ًطَٹ ڃنيخ ڃٌٟ٪ ٿزنش -
 ىٌه حٿڀزنش. ٿڂ ٬٠ّيخ ٳـ٬پ حٿنخّ ٤ٌّٳٌڅ رخٿزنْخڅ ٬ًّـزٌڅ ًّٸٌٿٌڅ ٿٌ طڂ ڃٌٟ٪

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ُىَْ ٬ّنِ: حرن ڃلڄي ٫ن ٫زي حهلل رن  - 
 ڃلڄي ٫ن حٿ٤ٴْپ رن أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

اًح ٻخڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٻنض اڃخځ حٿنزْْن ًه٤ْزيڂ ًٛخكذ ٗٴخ٫ظيڂ ٯَْ ٳوَ ٷخٽ ًٓڄ٬ض -
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٿٌٙ حٿيـَس ٿټنض حڃَإح ڃن حٕنٜخٍ ًٿٌ ٓڀٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛ

 حٿنخّ ًحىّخ أً ٬ٗزخ ٿټنض ڃ٪ حٕنٜخٍ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي  - 
 ڀْو ًٓڀڂ:رن ٫ٸْپ ٫ن حٿ٤ٴْپ رن أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫

 اًح ٻخڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٻنض اڃخځ حٿنزْْن ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ أنزؤنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حهلل  - 

 رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن حٿ٤ٴْپ رن أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن أرْو ٷخٽ:
ي ٫َّ٘خ ًٻخڅ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَد اٿَ ؿ٩ٌ اً ٻخڅ حٿڄٔـ-

ّو٤ذ اٿَ ًٿٺ حٿـ٩ٌ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن أٛلخرو: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىپ ٿٺ أڅ طـ٬پ ٿٺ ْٗجخ 
طٸٌځ ٫ڀْو ٌّځ حٿـڄ٬ش كظَ َّحٹ حٿنخّ ًطٔڄ٬يڂ ه٤زظٺ ٷخٽ: ن٬ڂ ٳٜن٪ ٿو ػٚع 
ىٍؿخص حٿٚطِ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٳڀڄخ ٛن٪ حٿڄنزَ ًًٟ٪ ٳِ ڃ٬ٌٟو حٿٌُ ٬ًٟو ٳْو ٌٍٓٽ 

ٳڀڄخ أٍحى أڅ ّؤطِ حٿڄنزَ ڃَ ٫ڀْو ٳڀڄخ ؿخًُه هخٍ حٿـ٩ٌ كظَ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
طٜي٩ ًحن٘ٶ ٳَؿ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄٔلو رْيه كظَ ٓټن ػڂ ٍؿ٪ اٿَ 
حٿڄنزَ ًٻخڅ اًح ٛڀَ ٛڀَ اٿْو ٳڀڄخ ىيځ حٿڄٔـي ًٯَْ أهٌ ًحٹ حٿـ٩ٌ أرِ رن ٻ٬ذ 

 ٳټخڅ ٫نيه كظَ رڀِ ًأٻڀظو حٍٕٟش ٫ًخى ٍٳخطخ.
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي ك - 

 رن ٫ٸْپ ٫ن حٿ٤ٴْپ رن أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 اًح ٻخڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٻنض اڃخځ حٿنخّ ًه٤ْزيڂ ًٛخكذ ٗٴخ٫ظيڂ ًٙ ٳوَ.-
خ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄًَ ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

 حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ:
رْنخ نلن ٛٴٌٳخ هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٨يَ أً حٿ٬َٜ اً ٍأّنخه -

هَ ّظنخًٽ ْٗجخ رْن ّيّو ًىٌ ٳِ حٿٜٚس ٿْؤهٌه ػڂ طنخًٿو ٿْؤهٌه ػڂ كْپ رْنو ًرْنو ػڂ طؤ
ًطؤهَنخ ػڂ طؤهَ حٿؼخنْش ًطؤهَنخ ٳڀڄخ ٓڀڄنخ ٷخٽ أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ٫نو: ّخ ٌٍٓٽ 
حهلل ٍأّنخٹ حٿٌْځ طٜن٪ ٳِ ٛٚطٺ ْٗجخ ٿڂ طټن طٜن٬و ٷخٽ: انو ٫َٟض ٫ڀِ حٿـنش رڄخ 
ٳْيخ ڃن حٿِىَس ٳظنخًٿض ٷ٤ٴخ ڃن ٫نزيخ ٓطْټڂ رو ًٿٌ أهٌطو ٕٻپ ڃنو ڃن رْن حٿٔڄخء 

ٌٜنو ٳلْپ رْنِ ًرْنو ٫ًَٟض ٫ڀِ حٿنخٍ ٳڀڄخ ًؿيص كَ ٬ٗخ٫يخ ًحٍٕٝ ًٙ ّنظٸ
طؤهَص ًأٻؼَ ڃن ٍأّض ٳْيخ حٿنٔخء حٿٔطِ اڅ حثظڄن أٳْ٘ن ًاڅ ٓؤٿن أكٴْن ٷخٽ أرِ: ٷخٽ 
ُٻَّخ حرن ٫يُ: أٿلٴن ًاڅ أ٤٫ْن ٿڂ ّ٘ټَڅ ًٍأّض ٳْيخ ٿلِ رن ٫ڄًَ ّـَ ٷٜزش 

ٌٽ حهلل ّوَ٘ ٫ڀِ ڃن ٗزيو ٳبنو ًحٿي ًأٗزو ڃن ٍأّض رو ڃ٬زي رن أٻؼڂ ٷخٽ ڃ٬زي: أُ ٍٓ
 ٷخٽ: ٙ أنض ڃئڃن ًىٌ ٻخٳَ ًىٌ أًٽ ڃن ؿڄ٪ حٿ٬َد ٫ڀَ حٕٛنخځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ٫زْي حهلل ٬ّنِ: حرن ٫ڄًَ  - 
 ڀو.كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٫ن حٿ٤ٴْپ رن أرِ ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ حٿَرْ٪ حٿٔڄخڅ أرٌ رټَ أهزَنِ ٬ْٓي رن ٓڀڄش رن  - 
أرِ حٿلٔخځ حٿڄيّنِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ رن أرِ ٣خٿذ ٫ن حٿ٤ٴْپ رن أرِ 

 ٫ن أرْو ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ اٿَ ؿ٩ٌ اً ٻخڅ حٿڄٔـي ٫َّ٘خ ًٻخڅ -

نخّ اٿَ ؿخنذ ًٿٺ حٿـ٩ٌ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن أٛلخرو: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىپ ٿٺ أڅ ّو٤ذ حٿ
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أؿ٬پ ٿٺ ڃنزَح طٸٌځ ٫ڀْو ٌّځ حٿـڄ٬ش كظَ ٍَّ حٿنخّ ه٤زظٺ ٷخٽ: ن٬ڂ ٳٜن٪ ٿو ػٚع 
ىٍؿخص ىِ حٿظِ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٳڀڄخ ٷ٠َ حٿڄنزَ ًًٟ٪ ٳِ ڃ٬ٌٟو حٿٌُ ٬ًٟو ٳْو 

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّٸٌځ ٫ڀَ ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ريح ٿٌَٓٽ حهلل ٛ
حٿڄنزَ ٳڄَ اٿْو ٳڀڄخ أڅ ؿخًُ حٿـ٩ٌ حٿٌُ ٻخڅ ّو٤ذ اٿْو ًّٸٌځ اٿْو هخٍ اٿْو ًٿٺ حٿـ٩ٌ 
كظَ طٜي٩ ًحن٘ٶ ٳنِٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ ٓڄ٪ ٌٛص حٿـ٩ٌ ٳڄٔلو 

ٴْپ ٳڀڄخ ىيځ رْيه ػڂ ٍؿ٪ اٿَ حٿڄنزَ ًٻخڅ اًح ٛڀَ ڃ٪ ًٿٺ ڃخٽ اٿَ حٿـ٩ٌ ّٸٌٽ حٿ٤
حٿڄٔـي ًٯَْ أهٌ أرٌه أرِ رن ٻ٬ذ ًٿٺ حٿـ٩ٌ ٳټخڅ ٫نيه ٳِ رْظو كظَ رڀِ ًأٻڀظو 

 حٍٕٝ ٫ًخى ٍٳخطخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ىخٗڂ رن حٿلَع كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي  - 

 رن ٫ٸْپ ٫ن حٿ٤ٴْپ ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ح ٻخڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٻنض اڃخځ حٿنزْْن ًه٤ْزيڂ ًٛخكذ ٗٴخ٫ظيڂ ٯَْ ٳوَ ًٷخٽ: ٿٌٙ اً-

حٿيـَس ٿټنض حڃَإح ڃن حٕنٜخٍ ًٿٌ ٓڀٺ حٕنٜخٍ ًحىّخ أً ٷخٽ: ٬ٗزخ ٿټنض ڃن 
 حٕنٜخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ حٿلٔن رن ٷ٫ِش أرٌ ٫ڀِ حٿزَُٜ كيػنخ ٓٴْخڅ رن كزْذ كيػنخ  - 
٫ن حٿ٤ٴْپ ٫ن أرْو أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٬ٗزش ٫ن ػٌَّ ٫ن أرْو

 ّٸٌٽ:
 }ًأٿِڃيڂ ٻڀڄش حٿظٸٌٍ{ ٷخٽ: ٙ اٿو اٙ حهلل.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄَ حٿٸٌحٍَُّ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ  - 

أرْو ٷخٽ:  كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن حٿ٤ٴْپ رن أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 اًح ٻخڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٻنض اڃخځ حٿنزْْن ًه٤ْزيڂ ًٛخكذ ٗٴخ٫ظيڂ ًٙ ٳوَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ڃلڄي رن أرِ رټَ حٿڄٸيڃِ كيػنخ أرٌ كٌّٴش ڃٌَٓ ٫ن ُىَْ رن  - 

ٿنزِ ٛڀَ حهلل ڃلڄي ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن حٿ٤ٴْپ رن أرِ ٫ن أرْو ٫ن ح
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ٿٌٙ حٿيـَس ٿټنض حڃَإح ڃن حٕنٜخٍ ًٿٌ ٓڀٺ حٕنٜخٍ ًحىّخ أً ٬ٗزخ ٿټنض ڃ٪ -
 حٕنٜخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ ًكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي  - 
لڄي رن ٫ٸْپ ٫ن رن ٫زي حٿڄڀٺ حٿلَحنِ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃ

 حٿ٤ٴْپ رن أرِ ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ٿٌٙ حٿيـَس ٿټنض حڃَإح ڃن حٕنٜخٍ ًٿٌ ٓڀٺ حٿنخّ ٬ٗزخ أً ٷخٽ: ًحىّخ ٿټنض ڃ٪ -

حٕنٜخٍ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: اًح ٻخڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٻنض اڃخځ حٿنزْْن 
 َ ٳوَ ًحٿليّغ ٫ڀَ ٿٴ٦ ُٻَّخ رن ٫يُ.ًه٤ْزيڂ ًٛخكذ ٗٴخ٫ظيڂ ٯْ

كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ: كيػنخ ٫َْٔ رن ٓخٿڂ أرٌ ٬ْٓي حٿ٘خِٗ ٳِ ٓنش ػٚػْن ًڃخثظْن  - 
كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄًَ ٬ّنِ: حٿَٷِ أرٌ ًىذ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن 

 حٿ٤ٴْپ رن أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن أرْو ٷخٽ:
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ڀڂ ّٜڀِ اٿَ ؿ٩ٌ ًٻخڅ حٿڄٔـي ٫َّ٘خ ًٻخڅ ّو٤ذ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-
اٿَ ؿنذ ًٿٺ حٿـ٩ٌ ٳٸخٽ ٍؿخٽ ڃن أٛلخرو: ّخ ٌٍٓٽ حهلل نـ٬پ ٿٺ ْٗجخ طٸٌځ ٫ڀْو ٌّځ 
حٿـڄ٬ش كظَ طٍَ حٿنخّ أً ٷخٽ: كظَ َّحٹ حٿنخّ ًكظَ ّٔڄ٪ حٿنخّ ه٤زظٺ ٷخٽ: ن٬ڂ 

ّٸٌځ ٳَٰٜ حٿـ٩ٌ اٿْو  ٳٜن٬ٌح ٿو ػٚع ىٍؿخص ٳٸخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڄخ ٻخڅ
ٳٸخٽ ٿو: حٓټن ػڂ ٷخٽ ٕٛلخرو: ىٌح حٿـ٩ٌ كن اٿِ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: 
حٓټن اڅ ط٘ؤ ٯَٓظٺ ٳِ حٿـنش ٳظؤٻپ ڃنٺ حٿٜخٿلٌڅ ًاڅ ط٘ؤ أ٫ْيٹ ٻڄخ ٻنض ٣ٍزخ 

نيه ٳخهظخٍ حٓهَس ٫ڀَ حٿينْخ ٳڀڄخ ٷزٞ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٳ٪ اٿَ أرِ ٳڀڂ ِّٽ ٫
 كظَ أٻڀظو حٍٕٟش.

 كيّغ ڃلڄي رن أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن أرْو ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكْڂ أرٌ ّلَْ حٿزِحُ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ  - 

ڃ٬خً رن ڃلڄي حرن أرِ رن ٻ٬ذ كيػنِ أرِ ڃلڄي رن ڃ٬خً ٫ن ڃ٬خً ٫ن ڃلڄي ٫ن أرِ 
 رن ٻ٬ذ: أڅ أرخ ىََّس 

خ ٫ڀَ أڅ ّٔؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أْٗخء ٙ ّٔؤٿو ٫نيخ ٯَْه ٻخڅ ؿَّ-
ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ أًٽ ڃخ ٍأّض ٳِ أڃَ حٿنزٌس ٳخٓظٌٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ؿخٿٔخ ًٷخٽ: ٿٸي ٓؤٿض أرخ ىََّس انِ ٿٴِ ٛلَحء حرن ٫َ٘ ٓنْن ًأٗيَ ًاًح 

پ: أىٌ ىٌ ٷخٽ: ن٬ڂ ٳخٓظٸزٚنِ رٌؿٌه ٿڂ أٍىخ رټٚځ ٳٌٵ ٍأِٓ ًاًح ٍؿپ ّٸٌٽ ٿَؿ
ٿوڀٶ ٷ٢ ًأًٍحف ٿڂ أؿيىخ ڃن هڀٶ ٷ٢ ًػْخد ٿڂ أٍىخ ٫ڀَ أكي ٷ٢ ٳؤٷزٚ اٿِ ّڄْ٘خڅ 
كظَ أهٌ ٻپ ًحكي ڃنيڄخ ر٠٬يُ ٙ أؿي ٕكيىڄخ ڃٔخ ٳٸخٽ أكيىڄخ ٿٜخكزو حٟـ٬و 

ىڄخ اٿَ ٳؤٟـ٬خنِ رٚ ٷَٜ ًٙ ىَٜ ًٷخٽ أكيىڄخ ٿٜخكزو: حٳڀٶ ٛيٍه ٳيٌٍ أكي
ٛيٍُ ٳٴڀٸيخ ٳْڄخ أٍٍ رٚ ىځ ًٙ ًؿ٪ ٳٸخٽ ٿو: أهَؽ حٿٰپ ًحٿلٔي ٳؤهَؽ ْٗجخ ٻيْجش 
حٿ٬ڀٸش ػڂ نزٌىخ ٳ٤َكيخ ٳٸخٽ ٿو: أىهپ حٿَأٳش ًحٿَكڄش ٳبًح ڃؼپ حٿٌُ أهَؽ ّ٘زو حٿٴ٠ش 
ػڂ ىِ اريخځ ٍؿڀِ حٿْڄنَ ٳٸخٽ: حٯي ًحٓڀڂ ٳَؿ٬ض ريخ أٯيً ٍٷش ٫ڀَ حٿَْٰٜ ًٍكڄش 

 ٿڀټزَْ.
 غ ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ٫نو.كيّ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هخٿي رن حٿلَع ًكيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ:  - 
ًكيػنخ حٿٜڀض رن ڃ٬ٌٔى حٿـليٍُ كيػنخ هخٿي رن حٿلخٍع كيػنخ ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ 

 :كيػنِ أرِ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع ٷخٽ
ًٷٴض أنخ ًأرِ رن ٻ٬ذ ٳِ ٧پ أؿڂ كٔخڅ ٳٸخٽ ٿِ أرِ: أٙ طٍَ حٿنخّ ڃوظڀٴش أ٫نخٷيڂ -

ٳِ ٣ڀذ حٿينْخ ٷخٽ: ٷڀض: رڀَ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٌّٗٺ 
حٿٴَحص أڅ ّلَٔ ٫ن ؿزپ ڃن ًىذ ٳبًح ٓڄ٪ رو حٿنخّ ٓخًٍح اٿْو ٳْٸٌٽ ڃن ٫نيه: ًحهلل 

هًٌڅ ٳْو ٿٌْىزن ٳْٸظظپ حٿنخّ كظَ ّٸظپ ڃن ٻپ ڃخثش طٔ٪ ًط٬ٌٔڅ ٿجن طَٻنخ حٿنخّ ّؤ
 ًىٌح ٿٴ٦ كيّغ أرِ ٫ن ٫ٴخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ٗـخ٩ رن ڃوڀي ًأرٌ كؼڄش ُىَْ رن كَد ٷخٽ: كيػنخ ٫زي حهلل رن  - 
كڄَحڅ حٿلڄَحنِ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ أهزَنِ حرن ؿ٬ٴَ رن ٫زي حهلل ٫ن ٓڀْڄخڅ 

 ن ٫زي حهلل رن حٿلَع ٷخٽ:رن ّٔخٍ ٫
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ًٷٴض حنخ ًأرِ رن ٻ٬ذ ٳِ ٧پ أؿڂ كٔخڅ ٳٸخٽ ٿِ أرِ: أٙ طٍَ حٿنخّ ڃوظڀٴش أ٫نخٷيڂ -
ٳِ ٣ڀذ حٿينْخ ٷڀض: رڀَ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٌّٗٺ 
حٿٴَحص أڅ ّلَٔ ٫ن ؿزپ ڃن ًىذ ٳبًح ٓڄ٪ رو حٿنخّ ٓخًٍح اٿْو ٳْٸٌٽ ڃن ٫نيه ًحهلل 

جن طَٻنخ حٿنخّ ّؤهًٌڅ ٳْو ٿٌْىزن ٳْٸظظپ حٿنخّ كظَ ّٸظپ ڃن ٻپ ڃخثش ط٬ٔش ًط٬ٌٔڅ ٿ
 ًىٌح ٿٴ٦ كيّغ أرِ ٫ن ٫ٴخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ٗـخ٩ رن ڃوڀي ًأرٌ كؼڄش ًُىَْ رن كَد ٷخٙ: كيػنخ ٫زي حهلل  - 
٫ن  رن كڄَحڅ حٿلڄَحنِ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ أهزَنِ أرِ ؿ٬ٴَ رن ٫زي حهلل

ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع رن نٌٳپ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 ٌّٗٺ حٿٴَحص أڅ ّلَٔ ٫ن ؿزپ ڃن ًىذ ٳٌٻَ حٿليّغ.-
 كيّغ ٷْْ رن ٫زخى ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

نخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ كڄِس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػ - 
 كيػنخ أّخّ رن ٷظخىس ٫ن ٷْْ ٬ّنِ: حرن ٫زخى ٷخٽ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ:

 أٓٸ٤ظو ڃن ٻظخرِ ىٌ ٫ن ٷْْ اڅ ٗخء حهلل.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ًًىذ رن ؿََّ ٷخٙ: كيػنخ ٬ٗزش ٫ن  - 

 ٫زخى ٷخٽ: أرِ كڄِس ٷخٽ: ٓڄ٬ض أّخّ رن ٷظخىس ّليع ٫ن ٷْْ رن
أطْض حٿڄيّنش ٿڀٸِ أٛلخد ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿڂ ّټن ٳْيڂ ٍؿپ أٿٸخه أكذ اٿِ -

ڃن أرِ ٳؤٷْڄض حٿٜٚس ًهَؽ ٫ڄَ ڃ٪ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڄض 
ٳِ حٿٜٲ حًٕٽ ٳـخء ٍؿپ ٳن٨َ ٳِ ًؿٌه حٿٸٌځ ٳ٬َٳيڂ ٯَُْ ٳنلخنِ ًٷخځ ٳِ ڃټخنِ 

ڄخ ٛڀَ ٷخٽ: ّخ رنِ ٙ ٌّٔءٹ حهلل ٳبنِ ٿڂ آطٺ حٿٌُ أطْظٺ رـيخٿش ٳڄخ ٫ٸڀض ٛٚطِ ٳڀ
ًٿټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿنخ: ٻٌنٌح ٳِ حٿٜٲ حٿٌُ ّڀْنِ ًانِ ن٨َص 
ٳِ ًؿٌه حٿٸٌځ ٳ٬َٳظيڂ ٯَْٹ ػڂ كيع ٳڄخ ٍأّض حٿَؿخٽ ڃظوض أ٫نخٷيڂ اٿَ ڃظٌؿيخ اٿْو 

حٿټ٬زش أٙ ٙ ٫ڀْيڂ آَٓ ًٿټن آَٓ ٫ڀَ ڃن  ٷخٽ: ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ: ىڀٺ أىپ حٿ٬ٸيس ًٍد
 ّيڀټٌڅ ڃن حٿڄٔڀڄْن ًاًح ىٌ أرِ ًحٿليّغ ٫ڀَ ٿٴ٦ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى.

كيّغ أرِ رَْٜ حٿ٬زيُ ًحرنو ٫زي حهلل رن أرِ رَْٜ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ 
 ٫نو.

ٶ أنو ٓڄ٪ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٓڄ٬ض أرخ آل - 
 ٫زي حهلل رن أرِ رَْٜ ّليع ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ أنو ٷخٽ:

ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜزق ٳٸخٽ: ٗخىي ٳٚڅ ٳٸخٿٌح: ٙ ٳٸخٽ: ٗخىي  
ٳٚڅ ٳٸخٿٌح: ٙ ٳٸخٽ: ٗخىي ٳٚڅ ٳٸخٿٌح: ٙ ٳٸخٽ: اڅ ىخطْن حٿٜٚطْن ڃن أػٸپ حٿٜڀٌحص 

طٌىڄخ ًٿٌ كزٌح ًحٿٜٲ حٿڄٸيځ ٫ڀَ ڃؼپ ٛٲ ٫ڀَ حٿڄنخٳٸْن ًٿٌ ٬ّڀڄٌڅ ڃخ ٳْيڄخ ٕ
حٿڄٚثټش ًٿٌ ط٬ڀڄٌڅ ٳ٠ْڀش ٙرظيٍطڄٌه ًٛٚس حٿَؿپ ڃ٪ حٿَؿڀْن أُٻَ ڃن ٛٚطو ڃ٪ 

 حٿَؿپ ًڃخ ٻخڅ أٻؼَ ٳيٌ أكذ اٿَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ  - 

 رن ٻ٬ذ ٷخٽ:
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ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٴـَ ٳڀڄخ ٛڀَ ٷخٽ: ٗخىي ٳٚڅ ٳٔټض حٿٸٌځ -
ٷخٿٌح: ن٬ڂ ًٿڂ ّل٠َ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: اڅ أػٸپ حٿٜٚس ٫ڀَ حٿڄنخٳٸْن 
ٛٚس حٿ٬٘خء ًحٿٴـَ ًٿٌ ٬ّڀڄٌڅ ڃخ ٳْيڄخ ٕطٌىڄخ ًٿٌ كزٌح ًاڅ حٿٜٲ حًٕٽ ٫ڀَ ڃؼپ 

ڀڄٌڅ ٳ٠ْڀظو ٙرظيٍطڄٌه اڅ ٛٚطٺ ڃ٪ ٍؿڀْن أُٻَ ڃن ٛٚطٺ ٛٲ حٿڄٚثټش ًٿٌ ط٬
ڃ٪ ٍؿپ ًٛٚطٺ ڃ٪ ٍؿپ أُٻَ ڃن ٛٚطٺ ًكيٹ ًڃخ ٻؼَ ٳيٌ أكذ اٿَ حهلل ط٬خٿَ 

 ٷخٽ أرِ: ٷخٽ ًٻْ٪: ٫زي حهلل رن أرِ رَْٜ ٯنڄِ؟؟.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ڃلڄي رن أرِ رټَ حٿڄٸيڃِ كيػنخ هخٿي رن حٿلَع كيػنخ ٬ٗزش ٫ن  - 

أرِ آلخٵ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رَْٜ ٫ن أرْو ٷخٽ أرٌ آلخٵ: ًٷي ٓڄ٬ظو ڃنو ًڃن أرْو 
 ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرِ رن ٻ٬ذ ّٸٌٽ:

 ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿٜزق ٌّڃخ ٳٌٻَ حٿليّغ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٌ رټَ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ كيػنخ أرٌ ٫ٌڅ حٿِّخىُ كيػنخ  - 
زي حٿٌحكي ٬ّنِ حرن ُّخى ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رَْٜ ٫ن ٫

 أرْو ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ڃ٨ٴَ رن ڃيٍٹ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ  - 

 آلخٵ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رَْٜ ٫ن أرْو ٷخٽ:
يڃض حٿڄيّنش ٳڀٸْض أرِ رن ٻ٬ذ ٳٸڀض: أرخ حٿڄنٌٍ كيػنِ أ٫ـذ كيّغ ٓڄ٬ظو ڃن ٷ-

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٛڀَ رنخ أً ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٛٚس حٿٰيحس ػڂ أٷزپ ٫ڀْنخ رٌؿيو ٳٸخٽ ٗخىي ٳٚڅ ٳٌٻَ حٿليّغ.

نِ ىخٗڂ كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ آلخٵ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ّلَْ رن ٫زي حهلل ڃٌٿَ ر - 
 ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رَْٜ ٫ن أرْو ٷخٽ:

 ٷيڃض حٿڄيّنش ٳڀٸْض أرِ رن ٻ٬ذ ٳٌٻَ ڃؼپ ًٿٺ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ْٗزخڅ رن أرِ ْٗزش كيػنخ ؿََّ رن كخُځ كيػنخ أرٌ آلخٵ ٫ن  - 

 أرِ رَْٜ حٿ٬زيُ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:
 ًٓڀڂ حٿٰيحس ػڂ ٷخٽ: ٗخىي ٳٚڅ ٳٌٻَ حٿليّغ. ٛڀَ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ْٗزخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ حٿلـخؽ رن أ٣ٍؤس ٫ن أرِ  - 

آلخٵ حٿيڄيحنِ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رَْٜ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 حٿٴ٠پ ٳِ ؿڄخ٫ش ٕطٌىڄخ ًٿٌ كزٌح.ٿٌ ٬ّڀڂ حٿنخّ ڃخ ٳِ حٿ٬٘خء ًٛٚس حٿٰيحس ڃن -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ هڀٲ رن ى٘خځ حٿزِحٍ ًأرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش ٷخٽ: كيػنخ أرٌ  - 

 حٕكٌٙ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن حٿ٬ِْحٍ رن كَّغ ٫ن أرِ رَْٜ ٷخٽ:
ٷخٽ أرِ ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿٴـَ ٳڀڄخ ٷ٠َ حٿٜٚس ٍأٍ -

ـي ٷڀش ٳٸخٽ: ٗخىي ٳٚڅ ٷڀنخ: ن٬ڂ كظَ ٫ي ػٚػش نٴَ ٳٸخٽ: انو ٿْْ ڃن ڃن أىپ حٿڄٔ
ٛٚس أػٸپ ٫ڀَ حٿڄنخٳٸْن ڃن ٛٚس حٿ٬٘خء حٓهَس ًڃن ٛٚس حٿٴـَ ًًٻَ حٿليّغ 

 ر٤ٌٿو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ٫زْي حهلل رن ٫ڄَ حٿٸٌحٍَُّ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ٓڀْڄخڅ كيػنخ ٫زخد  - 
 نِ ٫ن ٍؿپ ڃن ٫زي حٿٸْْ ٫ن أرِ ٷخٽ:حٿٸ٬٤ِ ٫ن أرِ آلخٵ حٿيڄيح

ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿٜزق ٳڀڄخ ٷ٠َ ٛٚطو أٷزپ ٫ڀْنخ -
 رٌؿيو ػڂ ٷخٽ: اڅ أػٸپ حٿٜڀٌحص ٫ڀَ حٿڄنخٳٸْن ىخطخڅ حٿٜٚطخڅ.

 كيّغ حٿڄ٘خّن ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
٫ن كْٜن ٫ن ىٚٽ رن ّٔخٱ ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ  - 

حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ أً ٫ن ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ڃن ٷَأ د }ٷپ ىٌ حهلل أكي{ ٳټؤنڄخ ٷَأ رؼڀغ حٿٸَآڅ.-
ي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ڃلڄي رن أرِ رټَ حٿڄٸيڃِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد حٿؼٸٴِ ًكيػنخ ٫ز - 

حهلل ٷخٽ: ًكيػنِ ًىذ أنزؤنخ هخٿي حٿٌح٤ِٓ ٷخٽ حٿؼٸٴِ ٳِ كيّؼو كيػنخ أرٌ ڃ٬ٌٔى 
 حٿـََُّ ٷخٽ ًىذ: أنزؤنخ هخٿي ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس رن رٸْش ٷخٽ:

ٷخٽ أرِ رن ٻ٬ذ: حٿٜٚس ٳِ حٿؼٌد حٿٌحكي ٓنش ٻنخ نٴ٬ڀو ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
٬ٌى: انڄخ ٻخڅ ًحٹ اً ٻخڅ ٳِ حٿؼْخد ٷڀش ٳؤڃخ اًح ًٓ٪ ًٓڀڂ ًٙ ٬ّخد ٫ڀْنخ ٳٸخٽ حرن ڃٔ

 حهلل ٳخٿٜٚس ٳِ حٿؼٌرْن أُٻَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ًكٔن رن ڃٌَٓ ٫ًٴخڅ ٷخٿٌح:  - 

 كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ًٷخٽ ٫ٴخڅ: أنزؤنخ ػخرض ٫ن أرِ ٍحٳ٪ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ:
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًكيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ىيرش رن هخٿي كيػنخ كڄخى رن أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

ػخرض ٫ن أرِ ٍحٳ٪ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٬ّظټٲ ٳِ 
حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ڃن ٍڃ٠خڅ ٳٔخٳَ ٓنش ٳڀڂ ٬ّظټٲ ٳڀڄخ ٻخڅ حٿ٬خځ حٿڄٸزپ ح٫ظټٲ ٫َّ٘ن 

 ٌّڃخ.
٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

حٿٔڀْپ ٫ن ٫زي حهلل رن ٍرخف ٫ن أرِ ًكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ٫زْي حهلل حٿٸٌحٍَُّ كيػنخ 
 ؿ٬ٴَ رن ٓڀْڄخڅ كيػنخ حٿـََُّ ٫ن ر٬ٞ أٛلخرو ٫ن ٫زي حهلل رن ٍرخف ٫ن أرِ:

أ٨٫ڂ ٷخٽ: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓؤٿو: أُ آّش ٳِ ٻظخد حهلل -
ٳَىىىخ ڃَحٍح ػڂ ٷخٽ أرِ: آّش حٿټَِٓ ٷخٽ: ٿْينٺ حٿ٬ڀڂ أرخ حٿڄنٌٍ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه اڅ 

 ٿيخ ٿٔخنخ ًٗٴظْن طٸيّ حٿڄڀٺ ٫ني ٓخٵ حٿ٬َٕ ًىٌح ٿٴ٦ كيّغ أرِ ٫ن ٫زي حٿَُحٵ.
ِ ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلخٵ كيػن - 

رن أرِ رټَ رن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كِځ ٫ن ّلَْ رن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن ٬ٓي 
 رن ٍُحٍس ٫ن ٫ڄخٍس رن ٫ڄًَ رن كِځ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ:

ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٜيٷخ ٫ڀَ رڀَ ٫ًٌٍس ًؿڄْ٪ رنِ ٬ٓي رن ىٌّڂ -
ڃن ٷ٠خ٫ش ٷخٽ: ٳٜيٷظيڂ كظَ  رن ٷ٠خ٫ش ٷخٽ أرِ: ًٷخٽ ٬ّٸٌد ٳِ ڃٌٟ٪ آهَ

ڃٍَص رآهَ ٍؿپ ڃنيڂ ًٻخڅ ڃنِٿو ًرڀيه ڃن أٷَد ڃنخُٿيڂ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿڄيّنش ٷخٽ: ٳڀڄخ ؿڄ٪ اٿِ ڃخٿو ٿڂ أؿي ٫ڀْو ٳْيخ اٙ حرنش ڃوخٝ ٬ّنِ 

ڃخٿِ ٳؤهزَطو أنيخ ٛيٷظو ٷخٽ: ٳٸخٽ: ًحٹ ڃخ ٙ ٿزن ٳْو ًٙ ٧يَ ًأّڂ حهلل ڃخ ٷخځ ٳِ 
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ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ ٌٍٓٽ حهلل ٿو ٷ٢ ٷزڀٺ ًڃخ ٻنض ٕٷَٝ حهلل طزخٍٹ 
ًط٬خٿَ ڃن ڃخٿِ ڃخ ٙ ٿزن ٳْو ًٙ ٧يَ ًٿټن ىٌه نخٷش ٳظْش ٓڄْنش ٳوٌىخ ٷخٽ: ٳٸڀض ٿو: 
ڃخ أنخ رآهٌ ڃخ ٿڂ أإڃَ رو ٳيٌح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنٺ ٷَّذ ٳبڅ أكززض أڅ 

٬َٝ ٫ڀْو ڃخ ٫َٟض ٫ڀِ ٳخٳ٬پ ٳبڅ ٷزڀو ڃنٺ ٷزڀو ًاڅ ٍىه ٫ڀْٺ ٍىه ٷخٽ: طؤطْو ٳظ
ٳبنِ ٳخ٫پ ٷخٽ: ٳوَؽ ڃ٬ِ ًهَؽ رخٿنخٷش حٿظِ ٫َٝ ٫ڀِ كظَ ٷيڃنخ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٿو: ّخ نزِ حهلل أطخنِ ٌٍٓٿٺ ٿْؤهٌ ڃنِ ٛيٷش ڃخٿِ ًأّڂ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ ٌٍٓٽ ٿو ٷ٢ ٷزڀو ٳـڄ٬ض ٿو ڃخٿِ  حهلل ڃخ ٷخځ ٳِ ڃخٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ
ٳ٫ِڂ أڅ ٫ڀِ ٳْو حرنش ڃوخٝ ًًٿٺ ڃخ ٙ ٿزن ٳْو ًٙ ٧يَ ًٷي ٫َٟض ٫ڀْو نخٷش ٳظْش 
ٓڄْنش ٿْؤهٌىخ ٳؤرَ ٫ڀِ ًٿٺ ًٷخٽ: ىخ ىِ ىٌه ٷي ؿجظٺ ريخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل هٌىخ ٷخٽ: 

ٳبڅ ط٫ٌ٤ض روَْ ٷزڀنخ ڃنٺ  ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ًٿٺ حٿٌُ ٫ڀْٺ
ًآؿَٹ حهلل ٳْو ٷخٽ: ٳيخ ىِ ًه ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ؿجظٺ ريخ ٳوٌىخ ٷخٽ: ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸز٠يخ ًى٫خ ٿو ٳِ ڃخٿو رخٿزَٻش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ڃلڄي رن ر٘خٍ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ أرِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 

زي حهلل رن أرِ رټَ ٫ن ّلَْ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫ڄخٍس رن ڃلڄي رن آلخٵ ّليع ٫ن ٫
 كِځ كيػنِ أرِ رن ٻ٬ذ:

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ؼو ڃٜيٷخ ٳٌٻَ نلٌ كيّغ أرِ ًُحى ٳْو: ٷخٽ -
٫ڄخٍس: ًٷي ًٿْض ٛيٷخطيڂ ٳِ ُڃن ڃ٬خًّش ٳؤهٌص ڃن ًٿٺ حٿَؿپ ػٚػْن كٸش ٕٿٲ 

 ًهڄٔڄخثش ر٬َْ ٫ڀْو.
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ًأرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ ٷخٙ: كيػنخ كيػنخ ٫زي ح - 

كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن حٿـخًٍى رن أرِ ٓزَس ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ ٷخٽ حٿوِح٫ِ ٳِ 
كيّؼو: ٷخٽ أرِ رن ٻ٬ذ ًكيػنخ ٫زي حهلل رن أكڄي كيػنخه ارَحىْڂ رن حٿلـخؽ كيػنخ كڄخى 

 ِ ٓزَس ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ:رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن حٿـخًٍى رن أر
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ رخٿنخّ ٳظَٹ آّش ٳٸخٽ: أّټڂ أهٌ ٫ڀِ ْٗجخ ڃن -

ٷَحءطِ ٳٸخٽ أرِ: أنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل طَٻض آّش ٻٌح ًٻٌح ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ: ٷي ٫ڀڄض اڅ ٻخڅ أكي أهٌىخ ٫ڀِ ٳبنٺ أنض ىٌ.

رِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن آڄخ٫ْپ رن أڃْش ٫ڄن كيػو ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
 أځ ًٿي أرِ رن ٻ٬ذ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ:

أنو ىهپ ٍؿپ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ڃظَ ٫ييٹ رؤځ ڃڀيځ ًىٌ كَ رْن -
حٿـڀي ًحٿڀلڂ ٷخٽ: اڅ ًٿٺ ٿٌؿ٪ ڃخ أٛخرنِ ٷ٢ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃؼپ 

 حٿوخڃش طلڄَ ڃَس ًطٜٴَ أهٍَ. حٿڄئڃن ڃؼپ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿلٔن: أڅ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ٫نو - 
أٍحى أڅ ّنيِ ٫ن ڃظ٬ش حٿلؾ ٳٸخٽ ٿو أرِ: ٿْْ ًحٹ ٿٺ ٷي طڄظ٬نخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

پ حٿلزَس حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿڂ ّنينخ ٫ن ًٿٺ ٳؤَٟد ٫ن ًٿٺ ٫ڄَ ًأٍحى أڅ ّنيِ ٫ن كڀ
ٕنيخ طٜزٮ رخٿزٌٽ ٳٸخٽ ٿو أرِ: ٿْْ ًٿٺ ٿٺ ٷي ٿزٔين حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ًٿزٔنخىن ٳِ ٫ييه.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ڃلڄي رن أرِ رټَ حٿڄٸيڃِ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃلڄي حٿيٍحًٍىُ  - 
 كيػنخ ٫ڄخٍس رن ٯِّش ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٫ن ٬ٜ٬ٛش رن ٌٛكخڅ ٷخٽ:

ٴَ ڃ٬و ٳٌؿيًح ٣ٌٓخ ٳؤهٌه ٛخكزو ٳڀڂ ّؤڃًَه ًٿڂ ّنيٌه ٳٸيڃض حٿڄيّنش أٷزپ ىٌ ًن-
ٳڀٸْنخ أرِ رن ٻ٬ذ ٳٔؤٿنخه ٳٸخٽ: ًؿيص ڃخثش ىّنخٍ ٳِ ُڃن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٳٔؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٫َٳيخ كٌٙ ٳټٍَ ٫ڀْو كظَ ًٻَ أكٌحٙ ػٚػش 

 يخ.ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ: ٗؤنٺ ر
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ُٻَّخ رن ّلَْ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٬ْٓي حٿَٷخِٗ حٿوِحُ كيػنخ  - 

ڃٔڀڂ رن ٷظْزش كيػنخ ڃخٿٺ رن ڃٌٰٽ ٫ن حرن حٿٴ٠پ ٫ن أرِ حٿـٌُحء ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ 
 ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

و ٳِ ڃيپ ًّٸ٠ِ ّخ رٚٽ حؿ٬پ رْن أًحنٺ ًاٷخڃظٺ نٴٔخ ّٴَ٭ حٓٻپ ڃن ٬٣خڃ-
 حٿڄظٌٟت كخؿظو ٳِ ڃيپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكْڂ حٿزِحُ أنزؤنخ ٷَس رن كزْذ أنزؤنخ ڃ٬خٍٹ رن  - 
٫زخى حٿ٬زيُ أنزؤنخ ٫زي حهلل رن حٿٴ٠پ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ حٿـٌُحء ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ أڅ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ّخ رٚٽ ٳٌٻَ نلٌه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ڃ٬ٜذ رن ٫زي حهلل حٿِرَُْ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃلڄي ٫ن  - 

 َّٗٺ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ نڄَ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ رن ٻ٬ذ:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷَأ ٌّځ حٿـڄ٬ش رَحءس ًىٌ ٷخثڂ ٌّٻَ رؤّخځ حهلل ًأرِ -

ًأرٌ حٿيٍىحء ًأرٌ ًٍ ٳٰڄِ أرِ رن ٻ٬ذ  رن ٻ٬ذ ًؿخه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
أكيىڄخ ٳٸخٽ: ڃظَ أنِٿض ىٌه حٿٌٍٔس ّخ ُأرِ ٳبنِ ٿڂ أٓڄ٬يخ اٙ حٓڅ ٳؤٗخٍ اٿْو أڅ حٓټض 
ٳڀڄخ حنَٜٳٌح ٷخٽ: ٓؤٿظٺ ڃظَ أنِٿض ىٌه حٿٌٍٔس ٳڀڂ طوزَ ٷخٽ ُأرِ: ٿْْ ٿٺ ڃن ٛٚطٺ 

ٓڀڂ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ًأهزَطو حٿٌْځ اٙ ڃخ ٿٌٰص ٳٌىزض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً
 رخٿٌُ ٷخٽ ُأرِ ٳٸخٽ: ٛيٵ ُأرِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ڃلڄي رن آلخٵ رن ڃلڄي حٿڄْٔزِ كيػنخ أنْ رن ٫ْخٝ ٫ن  - 
ٌّنْ رن ُّي ٷخٽ: ٷخٽ حرن ٗيخد: ٷخٽ أنْ رن ڃخٿٺ: ٻخڅ أرِ رن ٻ٬ذ ّليع أڅ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ڄټش ٳنِٽ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٴَؽ ٛيٍُ ػڂ ٯٔڀو ڃن ڃخء ٳَؽ ٓٸٲ رْظِ ًأنخ ر-

ُڃِځ ػڂ ؿخء ر٤ٔض ڃن ًىذ ڃڄظڀت كټڄش ًاّڄخنخ ٳؤٳَٯيخ ٳِ ٛيٍُ ػڂ أ٣زٸو ػڂ أهٌ 
رْيُ ٳ٬َؽ رِ اٿَ حٿٔڄخء ٳڀڄخ ؿخء حٿٔڄخء حٿينْخ ٳخٳظظق ٳٸخٽ: ڃن ىٌح ٷخٽ ؿزَّپ ٷخٽ: 

: ن٬ڂ ٳخٳظق ٳڀڄخ ٫ڀٌنخ حٿٔڄخء حٿينْخ ىپ ڃ٬ٺ أكي ٷخٽ: ن٬ڂ ڃ٬ِ ڃلڄي ٷخٽ: أٍٓپ اٿْو ٷخٽ
اًح ٍؿپ ٫ن ّڄْنو أٌٓىس ٫ًن ّٔخٍه أٌٓىس ًاًح ن٨َ ٷزپ ّڄْنو طزٔڂ ًاًح ن٨َ ٷزپ 
ّٔخٍه رټِ ٷخٽ: ڃَكزخ رخٿنزِ حٿٜخٿق ًحٗرن حٿٜخٿق ٷخٽ: ٷڀض ٿـزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ڃن 

ڄْن ىڂ أىپ حٿـنش ىٌح ٷخٽ: ىٌح آىځ ًىٌه حٌٕٓىس ٫ن ّڄْنو ًٗڄخٿو نٔڂ رنْو ٳؤىپ حٿْ
ًحٌٕٓىس حٿظِ ٫ن ٗڄخٿو أىپ حٿنخٍ ٳبًح ن٨َ ٷزپ ّڄْنو ٟلٺ ًاًح ن٨َ ٷزپ ٗڄخٿو رټَ 
ٷخٽ: ػڂ ٫َؽ رِ ؿزَّپ كظَ ؿخء حٿٔڄخء حٿؼخنْش ٳٸخٽ ٿوخُنيخ حٳظق ٳٸخٽ ٿو هخُنيخ ڃؼپ 
ڃخ ٷخٽ هخُڅ حٿٔڄخء حٿينْخ ٳٴظق ٿو ٷخٽ أنْ رن ڃخٿٺ: ٳٌٻَ أنو ًؿي ٳِ حٿٔڄٌحص آىځ 
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ًاىٍّْ ًڃٌَٓ ٫ًَْٔ ًارَحىْڂ ٫ڀْيڂ حٿٜٚس ًحٿٔٚځ ًٿڂ ّؼزض ٿِ ٻْٲ ڃنخُٿيڂ 
ٯَْ أنو ًٻَ أنو ًؿي آىځ ٳِ حٿٔڄخء حٿينْخ ًارَحىْڂ ٳِ حٿٔڄخء حٿٔخىٓش ٷخٽ أنْ: ٳڀڄخ 
ڃَ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ربىٍّْ ٷخٽ: ڃَكزخ رخٿنزِ 

ٳٸڀض: ڃن ىٌح ٷخٽ: ىٌح اىٍّْ ٷخٽ: ػڂ ڃٍَص رڄٌَٓ ٳٸخٽ: حٿٜخٿق ًحٕم حٿٜخٿق ٷخٽ: 
ڃَكزخ رخٿنزِ حٿٜخٿق ًحٕم حٿٜخٿق ٷڀض: ڃن ىٌح ٷخٽ: ىٌح ڃٌَٓ ػڂ ڃٍَص ر٬َْٔ 
ٳٸخٽ: ڃَكزخ رخٿنزِ حٿٜخٿق ًحٕم حٿٜخٿق ٷڀض: ڃن ىٌح ٷخٽ ىٌح ٫َْٔ حرن ڃَّڂ ٷخٽ: ػڂ 

ٜخٿق ٷڀض: ڃن ىٌح ٷخٽ: ىٌح ڃٍَص ربرَحىْڂ ٳٸخٽ: ڃَكزخ رخٿنزِ حٿٜخٿق ًحٕرن حٿ
ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٷخٽ حرن ٗيخد: ًأهزَنِ حرن كِځ: أڅ حرن ٫زخّ ًأرخ كزش 
حٕنٜخٍُ ّٸٌٙڅ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ػڂ ٫َؽ رِ كظَ ٧يَص 
رڄٔظٌٍ أٓڄ٪ َّٛٲ حٕٷٚځ ٷخٽ حرن كِځ ًأنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ڀَ حڃظِ هڄْٔن ٛٚس ٷخٽ: ٳَؿ٬ض رٌٿٺ كظَ أڃَ ًٓڀڂ: ٳَٝ 
٫ڀَ ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ: ڃخًح ٳَٝ ٍرٺ طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ڀَ أڃظٺ ٷڀض: ٳَٝ 
٫ڀْيڂ هڄْٔن ٛٚس ٳٸخٽ ٿِ ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٍحؿ٪ ٍرٺ طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٳبڅ أڃظٺ ٙ 

ض اٿَ ڃٌَٓ ٳؤهزَطو ط٤ْٶ ًٿٺ ٷخٽ: ٳَحؿ٬ض ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٳٌٟ٪ ٤َٗىخ ٳَؿ٬
ٳٸخٽ: ٍحؿ٪ ٍرٺ ٳبڅ أڃظٺ ٙ ط٤ْٶ ًٿٺ ٷخٽ: ٳَحؿ٬ض ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٳٸخٽ: ىِ هڄْ 
ًىِ هڄٌٔڅ ٙ ّزيٽ حٿٸٌٽ ٿيُ ٷخٽ: ٳَؿ٬ض اٿَ ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ: ٍحؿ٪ ٍرٺ 
ٳٸڀض: ٷي حٓظلْْض ڃن ٍرِ طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷخٽ: ػڂ حن٤ڀٶ رِ كظَ أطَ رِ ٓيٍس حٿڄنظيَ 

أٿٌحڅ ڃخ أىٍُ ڃخ ىِ ٷخٽ: ػڂ حىهڀض حٿـنش ٳبًح ٳْيخ ؿنخرٌ حٿڀئٿئ ًاًح طَحريخ ٷخٽ: ٳْٰ٘يخ 
 حٿڄٔٺ.

 ىٌح آهَ ڃٔني أرِ رن ٻ٬ذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
 كيّغ أرِ ًٍ حٿٰٴخٍُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ أرِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ح٫ٕڄٖ ّليع  - 
 َس ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن كزْذ رن ؿڄخُ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:٫ن ٫ڄًَ رن ڃ

أٷزڀنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنِٿنخ ًح حٿلڀْٴش ٳظ٬ـڀض ٍؿخٽ اٿَ حٿڄيّنش -
ًرخص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًرظنخ ڃ٬و ٳڀڄخ أٛزق ٓؤٽ ٫نيڂ ٳٸْپ: ط٬ـڀٌح اٿَ 

ء أڃخ انيڂ ْٓي٫ٌنيخ أكٔن ڃخ ٻخنض ػڂ ٷخٽ: ٿْض حٿڄيّنش ٳٸخٽ: ط٬ـڀٌح اٿَ حٿڄيّنش ًحٿنٔخ
٬َُٗ ڃظَ طوَؽ نخٍ ڃن حٿْڄن ڃن ؿزپ حٿٌٍحٵ ط٠ِء ڃنيخ أ٫نخٵ حٗرپ رًَٻخ ٻ٠ٌء 

 حٿنيخٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ ُحثيس ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄًَ  - 

 ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: رن ڃَس ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع حٿزټَُ ٫ن كزْذ رن ؿڄخُ
 ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ أرٌ حٿْڄخڅ أنزؤنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 أرِ كْٔن ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
ڄٔـي اًح أنخ ٳَٯض ڃن ٫ڄڀِ ٳؤ٤ٟـ٪ ٻنض أهيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ أطِ حٿ-

ٳْو ٳؤطخنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ ًأنخ ڃ٤٠ـ٪ ٳٰڄِنِ رَؿڀو ٳخٓظٌّض ؿخٿٔخ 
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ٳٸخٽ ٿِ: ّخ أرخ ًٍ ٻْٲ طٜن٪ اًح أهَؿض ڃنيخ ٳٸڀض: أٍؿ٪ اٿَ ڃٔـي حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
ْٴِ ٳؤَٟد ٫ڀْو ًٓڀڂ ًاٿَ رْظِ ٷخٽ: ٳټْٲ طٜن٪ اًح أهَؿض ڃنيخ ٳٸڀض: اًح آهٌ رٔ

رو ڃن ّوَؿنِ ٳـ٬پ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيه ٫ڀَ ڃنټزِ ٳٸخٽ: ٯٴَح ّخ أرخ ًٍ 
ػٚػخ رپ طنٸخى ڃ٬يڂ كْغ ٷخىًٹ ًطنٔخٵ ڃ٬يڂ كْغ ٓخٷٌٹ ًٿٌ ٫زيح أٌٓى ٷخٽ أرٌ ًٍ: 
ٳڀڄخ نٴْض اٿَ حٿَرٌس أٷْڄض حٿٜٚس ٳظٸيځ ٍؿپ أٌٓى ٻخڅ ٳْيخ ٫ڀَ ن٬ڂ حٿٜيٷش ٳڀڄخ ٍآنِ 

 ؿ٪ ًٿْٸيڃنِ ٳٸڀض: ٻڄخ أنض رپ أنٸخى ٕڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.أهٌ ٿَْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ڃ٬خً رن ٍٳخ٫ش ٫ن أرِ  - 

 هڀٲ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
 حٗٓٚځ ًٿٌٙ ٙ َّٻذ اٙ ًٿٌٙ.-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ حرن ٫ْخٕ ٫ن حٿزوظَُ رن ٫زْي رن ٓڀْڄخڅ ٫ن كي - 

 أرْو ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
اػنخڅ هَْ ڃن ًحكي ًػٚع هَْ ڃن حػنْن ًأٍر٬ش هَْ ڃن ػٚػش ٳ٬ڀْټڂ رخٿـڄخ٫ش ٳبڅ -

 حهلل ٫ِ ًؿپ ٿن ّـڄ٪ أڃظِ اٙ ٫ڀَ ىيٍ.
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن حٿلـخؽ كيػنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ كيػنخ ٫ز - 

ِّّي رن أرِ كزْذ: أڅ أرخ ٓخٿڂ حٿـْ٘خنِ أطَ اٿَ أرِ أڃْش ٳِ ڃنِٿو ٳٸخٽ: انِ ٓڄ٬ض 
 أرخ ًٍ ّٸٌٽ:

أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: اًح حكذ أكيٻڂ ٛخكزو ٳڀْؤطو ٳِ ڃنِٿو -
 أنو ّلزو هلل ًٷي ؿجظٺ ٳِ ڃنِٿٺ. ٳڀْوزَه

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٫ًٴخڅ حٿڄ٬نِ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن رَى  - 
أرِ حٿ٬ٚء ٷخٽ ٫ٴخڅ: ٷخٽ: أنزؤنخ رَى أرٌ حٿ٬ٚء ٫ن ٫زخىس رن نِٔ ٫ن ٯ٠ْٲ رن 

 حٿلَع أنو ڃَ ر٬ڄَ رن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ٫نو ٳٸخٽ:
ٸْو أرٌ ًٍ ٳٸخٽ: أُ أهِ حٓظٰٴَ ٿِ ٷخٽ: أنض ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ن٬ڂ حٿٴظَ ٯ٠ْٲ ٳڀ-

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنض أكٶ أڅ طٔظٰٴَ ٿِ ٳٸخٽ: انِ ٓڄ٬ض ٫ڄَ رن حٿو٤خد ّٸٌٽ 
ن٬ڂ حٿٴظَ ٯ٠ْٲ ًٷي ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ َٟد 

 رو. رخٿلٶ ٫ڀَ ٿٔخڅ ٫ڄَ ًٷڀزو ٷخٽ ٫ٴخڅ ٫ڀَ ٿٔخڅ ٫ڄَ ّٸٌٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫زي حهلل رن ىزَْس  - 

 أهزَنِ أرٌ طڄْڂ حٿـْ٘خنِ ٷخٽ: أهزَنِ أرٌ ًٍ ٷخٽ:
ٻنض أڃِ٘ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٿَْٰ حٿيؿخٽ أهٌٳنِ ٫ڀَ أڃظِ -

حٿٌُ ٯَْ حٿيؿخٽ أهٌٳٺ ٫ڀَ أڃظٺ ٷخٽ: أثڄش  ٷخٿيخ ػٚػخ ٷخٽ ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ىٌح
 ڃ٠ڀْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى أنزؤنخ ٿي٬ْش ٫ن حرن ىزَْس ٫ن أرِ  - 
 طڄْڂ حٿـْ٘خنِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ ًٍ ّٸٌٽ:

ٻنض ڃوخَٛ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ اٿَ ڃنِٿو ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ: ٯَْ حٿيؿخٽ -
ن حٿيؿخٽ ٳڀڄخ هْ٘ض أڅ ّيهپ ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ ِٗء أهٌٱ أهٌٱ ٫ڀَ أڃظِ ڃ

 ٫ڀَ أڃظٺ ڃن حٿيؿخٽ ٷخٽ: حٕثڄش حٿڄ٠ڀْن.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄخٍ رن ڃلڄي ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃـخىي ٫ن ٫زي  - 
 حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 أىٿٺ ٫ڀَ ٻنِ ڃن ٻنٌُ حٿـنش ٷپ: ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل.ّخ أرخ ًٍ أٙ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ ٓڀْڄخڅ  - 

ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃـخىي رن ؿزَ أرِ حٿلـخؽ ٫ن ٫زْي رن ٫ڄَْ حٿڀْؼِ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

طين نزِ ٻخڅ ٷزڀڀِ نَٜص رخٿ٫َذ ٳ٫َْذ ڃنِ حٿ٬يً ٫ن ڃَْٔس أًطْض هڄٔخ ٿڂ ّئ-
ٗيَ ًؿ٬ڀض ٿِ حٍٕٝ ڃٔـيح ٣ًيٌٍح ًأكڀض ٿِ حٿٰنخثڂ ًٿڂ طلپ ٕكي ٻخڅ ٷزڀِ 
ًر٬ؼض اٿَ حٕكڄَ ًحٌٕٓى ًٷْپ ٿِ: ٓپ ط٤٬و ٳخهظزؤطيخ ٗٴخ٫ش ٕڃظِ ًىِ نخثڀش ڃنټڂ 

ح٫ٕڄٖ: ٳټخڅ ڃـخىي ٍَّ أڅ اڅ ٗخء حهلل ڃن ٿٸِ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ َّ٘ٹ رو ْٗجخ ٷخٽ 
 حٕكڄَ: حٕنْ ًحٌٕٓى حٿـن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ: حرن ٓڀڄش كيػنخ ٌّنْ ٫ن  - 
 ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٫ن أرْو ٫ن أرِ ًٍ:

أڅ حٿنزِ ٛڀَ هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: طْٰذ حٿ٘ڄْ طلض حٿ٬َٕ ٳْئًڅ ٿيخ ٳظَؿ٪ ٳبًح -
ش حٿظِ ط٤ڀ٪ ٛزْلظيخ ڃن حٿڄَٰد ٿڂ ّئًڅ ٿيخ ٳبًح أٛزلض ٷْپ ٿيخ: ٻخنض طڀٺ حٿڀْڀ

ح٣ڀ٬ِ ڃن ڃټخنٺ ػڂ ٷَأ }ىپ ّن٨ًَڅ اٙ أڅ طؤطْيڂ حٿڄٚثټش أً ّؤطِ ٍرٺ أً ّؤطِ ر٬ٞ 
 آّخص ٍرٺ{.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٫خٛڂ رن ٓڀْڄخڅ  - 
 ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن أرِ ًٍ ٫

 ڃن ٛخځ ػٚػش أّخځ ڃن ٻپ ٗيَ ٳٸي ٛخځ حٿيىَ ٻڀو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ ىّڀڂ ٫ن ًىذ رن أرِ ىرِ ٫ن  - 

 أرِ كَد ٫ن ڃلـن ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 كظَ ٬ّٜي كخٿٸخ ػڂ ّظَىٍ ڃنو.اڅ حٿ٬ْن ٿظٌٿٮ حٿَؿپ ربًڅ حهلل -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ِّّي ٬ّنِ حرن ٤٫خء ٫ن ِّّي ٬ّنِ حرن  - 

 أرِ ُّخى ٫ن ڃـخىي ٫ن ٍؿپ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
هَؽ اٿْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: أطيًٍڅ أُ ح٫ٕڄخٽ أكذ اٿَ حهلل ٫ِ -

خس ًٷخٽ ٷخثپ: حٿـيخى ٷخٽ: اڅ أكذ ح٫ٕڄخٽ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ٷخثپ: حٿٜٚس ًحٿِٻ
 ًؿپ حٿلذ ٳِ حهلل ًحٿزٰٞ ٳِ حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ  - 
 ٫خڃَ ٷخٽ:

ٻنض ٻخٳَح ٳييحنِ حهلل ٿ٘ٓٚځ ًٻنض أ٫ِد ٫ن حٿڄخء ًڃ٬ِ أىڀِ ٳظْٜزنِ حٿـنخرش -
ًٿٺ ٳِ نٴِٔ ًٷي ن٬ض ٿِ أرٌ ًٍ ٳلــض ٳيهڀض ڃٔـي ڃنَ ٳ٬َٳظو رخٿن٬ض ٳبًح  ٳٌٷ٪

ْٗن ڃ٬ًَٱ آىځ ٫ڀْو كڀش ٷ٤َُ ٳٌىزض كظَ ٷڄض اٿَ ؿنزو ًىٌ ّٜڀِ ٳٔڀڄض ٫ڀْو 
ٳڀڂ َّى ٫ڀِ ػڂ ٛڀَ ٛٚس أطڄيخ ًأكٔنيخ ًأ٣ٌٿيخ ٳڀڄخ ٳَ٭ ٍى ٫ڀِ ٷڀض: أنض أرٌ ًٍ 

ٳَح ٳييحنِ حهلل ٿ٘ٓٚځ ًأىڄنِ ىّنِ ًٻنض ٷخٽ: اڅ أىڀِ ٿ٫ِْڄٌڅ ًٿٺ ٷخٽ: ٻنض ٻخ
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أ٫ِد ٫ن حٿڄخء ًڃ٬ِ أىڀِ ٳظْٜزنِ حٿـنخرش ٳٌٷ٪ ًٿٺ ٳِ نٴِٔ ٷخٽ: ىپ ط٬َٱ أرخ ًٍ 
ٷڀض: ن٬ڂ ٷخٽ: ٳبنِ حؿظٌّض حٿڄيّنش ٷخٽ أٌّد: أً ٻڀڄش نلٌىخ ٳؤڃَ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

ن حٿڄخء ًڃ٬ِ أىڀِ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رًٌى ڃن ارپ ًٯنڂ ٳټنض أٻٌڅ ٳْيخ ٳټنض أ٫ِد ٫
ٳظْٜزنِ حٿـنخرش ٳٌٷ٪ ٳِ نٴِٔ أنِ ٷي ىڀټض ٳٸ٬يص ٫ڀَ ر٬َْ ڃنيخ ٳخنظيْض اٿَ ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٜٲ حٿنيخٍ ًىٌ ؿخٿْ ٳِ ٧پ حٿڄٔـي ٳِ نٴَ ڃن أٛلخرو 
ٳنِٿض ٫ن حٿز٬َْ ًٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىڀټض ٷخٽ: ًڃخ أىڀټٺ ٳليػظو ٳ٠لٺ ٳي٫خ انٔخنخ 

ٳـخءص ؿخٍّش ٌٓىحء ر٬ْ ٳْو ڃخء ڃخ ىٌ رڄٔڅ انو ٿْظو٠وٞ ٳخٓظظَص  ڃن أىڀو
رخٿز٬َْ ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ ڃن حٿٸٌځ ٳٔظَنِ ٳخٯظٔڀض ػڂ أطْظو 
ٳٸخٽ: اڅ حٿ٬ْٜي حٿ٤ْذ ٣يٌٍ ڃخ ٿڂ طـي حٿڄخء ًٿٌ اٿَ ٫َ٘ كـؾ ٳبًح ًؿيص حٿڄخء 

 ٳؤڃْ رَ٘طٺ.
ِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ ٷَْ٘ ٷخٽ:
ٻنض أ٫ِد ٫ن حٿڄخء ٳظْٜزنِ حٿـنخرش ٳٚ أؿي حٿڄخء ٳؤطْڄڂ ٳٌٷ٪ ٳِ نٴِٔ ڃن ًٿٺ -

ٳؤطْض أرخ ًٍ ٳِ ڃنِٿو ٳڀڂ أؿيه ٳؤطْض حٿڄٔـي ًٷي ًٛٴض ٿِ ىْجظو ٳبًح ىٌ ّٜڀِ 
٫ڀِ كظَ حنَٜٱ ػڂ ٍى ٫ڀِ ٳٸڀض: أنض أرٌ ًٍ ٷخٽ: اڅ ٳ٬َٳظو رخٿن٬ض ٳٔڀڄض ٳڀڂ َّى 

أىڀِ ٫ِّڄٌڅ ًحٹ ٳٸڀض: ڃخ ٻخڅ أكي ڃن حٿنخّ أكذ اٿِ ٍإّظو ڃنٺ ٳٸخٽ: ٷي ٍأّظنِ 
ٳٸڀض: انِ ٻنض أ٫ِد ٫ن حٿڄخء ٳظْٜزنِ حٿـنخرش ٳڀزؼض أّخڃخ أطْڄڂ ٳٌٷ٪ ٳِ نٴِٔ ڃن 

ّظيخ ٳؤڃَ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ًٿٺ أً أٗټپ ٫ڀِ ٳٸخٽ: أط٬َٱ أرخ ًٍ ٻنض رخٿڄيّنش ٳخؿظٌ
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٰنْڄش ٳوَؿض ٳْيخ ٳؤٛخرظنِ ؿنخرش ٳظْڄڄض رخٿ٬ْٜي ٳٜڀْض أّخڃخ ٳٌٷ٪ 
ٳِ نٴِٔ ڃن ًٿٺ كظَ ٧ننض أنِ ىخٿٺ ٳؤڃَص رنخٷش ٿِ أً ٷ٬ٌى ٳ٘ي ٫ڀْيخ ػڂ ٍٻزض 
ٳؤٷزڀض كظَ ٷيڃض حٿڄيّنش ٳٌؿيص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٧پ حٿڄٔـي ٳِ 
نٴَ ڃن أٛلخرو ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳَٳ٪ ٍأٓو ًٷخٽ: ٓزلخڅ حهلل أرٌ ًٍ ٳٸڀض: ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ 
حهلل انِ أٛخرظنِ ؿنخرش ٳظْڄڄض أّخڃخ ٳٌٷ٪ ٳِ نٴِٔ ڃن ًٿٺ كظَ ٧ننض أنِ ىخٿٺ ٳي٫خ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿِ رڄخء ٳـخءص رو أڃش ٌٓىحء ٳِ ٫ْ ّظو٠وٞ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ ٳٔظَنِ ٳخٯظٔڀض ػڂ ٷخٽ  ٳخٓظظَص رخٿَحكڀش ًأڃَ ٌٍٓٽ حهلل
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ّخ أرخ ًٍ اڅ حٿ٬ْٜي حٿ٤ْذ ٣يٌٍ ڃخ ٿڂ طـي حٿڄخء ًٿٌ 

 ٳِ ٫َ٘ كـؾ ٳبًح ٷيٍص ٫ڀَ حٿڄخء ٳؤڃٔو رَ٘طٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن أٌّد ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش  - 

 :ٷخٽ
أهَ ٫زْي حهلل رن ُّخى حٿٜٚس ٳٔؤٿض ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٳ٠َد ٳوٌُ ٷخٽ: ٓؤٿض -

هڀْڀِ أرخ ًٍ ٳ٠َد ٳوٌُ ًٷخٽ: ٓؤٿض هڀْڀِ ٬ّنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: 
 ٛپ حٿٜٚس ٿڄْٸخطيخ ٳبڅ أىٍٻض ٳٜپ ڃ٬يڂ ًٙ طٸٌٿن انِ ٷي ٛڀْض ٳٚ أٛڀِ.

٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن ٫زي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
حهلل رن رَّيس حٕٓڀڄِ ٫ن أرِ حٌٕٓى ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ:
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 اڅ أكٔن ڃخ ٯَْ رو ىٌح حٿْ٘ذ حٿلنخء ًحٿټظڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن  - 

 ٷخٽ: حٿڄوخٍٵ
هَؿنخ كـخؿخ ٳڀڄخ رڀٰنخ حٿَرٌس ٷڀض ٕٛلخرِ طٸيڃٌح ًطوڀٴض ٳؤطْض أرخ ًٍ ًىٌ ّٜڀِ -

ٳَأّظو ٤ّْپ حٿٸْخځ ًّټؼَ حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ: ڃخ أٿٌص أڅ أكٔن أنِ 
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن ٍٻ٪ ٍٻ٬ش أً ٓـي ٓـيس ٍٳ٪ ريخ 

 ْجش.ىٍؿش ًك٤ض ٫نو ريخ ه٤
كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ: ٷَأص ٫ڀَ أرِ ىٌح حٿليّغ ٳؤٷَ رو كيػنِ ڃييُ رن ؿ٬ٴَ حٿَڃڀِ  - 

 كيػنِ ٟڄَس ٫ن أرِ ٫ٍُش حٿْ٘زخنِ ٫ن ٷنزَ كخؿذ ڃ٬خًّش ٷخٽ:
ٻخڅ أرٌ ًٍ ّٰڀ٦ ٿڄ٬خًّش ٷخٽ: ٳ٘ټخه اٿَ ٫زخىس رن حٿٜخڃض ًاٿَ أرِ حٿيٍىحء ًاٿَ -

ټڂ ٷي ٛلزظڂ ٻڄخ ٛلذ ًٍأّظڂ ٻڄخ ٍأٍ ٳبڅ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ًاٿَ أځ كَحځ ٳٸخٽ: ان
ٍأّظڂ أڅ طټڀڄٌه ػڂ أٍٓپ اٿَ أرِ ًٍ ٳـخء ٳټڀڄٌه ٳٸخٽ: أڃخ أنض ّخ أرخ حٿٌٿْي ٳٸي أٓڀڄض 
ٷزڀِ ًٿٺ حٿٔن ًحٿٴ٠پ ٫ڀِ ًٷي ٻنض أٍٯذ رٺ ٫ن ڃؼپ ىٌح حٿڄـڀْ ًأڃخ أنض ّخ أرخ 

طٺ ػڂ أٓڀڄض ٳټنض ڃن حٿيٍىحء ٳبڅ ٻخىص ًٳخس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ طٴٌ
ٛخٿلِ حٿڄٔڀڄْن ًأڃخ أنض ّخ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٳٸي ؿخىيص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ًأڃخ أنض ّخ أځ كَحځ ٳبنڄخ أنض حڃَأس ٫ًٸڀٺ ٫ٸپ حڃَأس ًأڃخ أنض ًًحٹ ٷخٽ: 

 ٳٸخٽ ٫زخىس: ٙ ؿَځ ٙ ؿڀٔض ڃؼپ ىٌح حٿڄـڀْ أريح.
ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ كيػنخ رٸْش ٷخٽ: ًأهزَنِ رـَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 رن ٬ْٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٷخٽ: ٷخٽ أرٌ ًٍ: اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٷي أٳڀق ڃن أهڀٚ ٷڀزو ٿّ٘ڄخڅ ًؿ٬پ ٷڀزو ٓڀْڄخ ًٿٔخنو ٛخىٷخ ًنٴٔو ڃ٤ڄجنش ًهڀْٸظو -

څ ٳٸڄ٪ ًحٿ٬ْن رڄٸَس ٿڄخ ٫ٌَّ حٿٸڀذ ڃٔظٸْڄش ًؿ٬پ أًنو ڃٔظڄ٬ش ٫ًْنو نخ٧َس ٳؤڃخ حًٕ
 ًٷي أٳڀق ڃن ؿ٬پ ٷڀزو ًح٫ْخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ػخرض كيػنخ ارَحىْڂ رن ٣يڄخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ  - 
٫ن ٍر٬ِ رن هَحٕ ٫ن حٿڄ٬ًٍَ رن ٌّٓي ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ٌ ٫ڄڀض ٷَحد حٍٕٝ ه٤خّخ ًٿڂ طَ٘ٹ رِ ْٗجخ ؿ٬ڀض ّٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ّخ حرن آىځ ٿ-

 ٿٺ ٷَحد حٍٕٝ ڃٰٴَس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ ىحًى كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٓخٿڂ  - 

رن ٯْٚڅ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن ٫يُ رن كخطڂ حٿلڄِٜ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 طِحٽ أڃظِ روَْ ڃخ ٫ـڀٌح حٗٳ٤خٍ ًأهًَح حٿٔلٌٍ.ٙ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ  - 

 ٷخٽ: ٷڀض ٕرِ ًٍ:
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ٿٌ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٔؤٿظو ٷخٽ: ًڃخ ٻنض طٔؤٿو ٷخٽ: ٻنض أٓؤٿو ىپ -
ٓؤٿظو ٳٸخٽ ٷي ٍأّظو نٌٍح أنَ أٍحه ٷخٽ ٫ٴخڅ ًرڀٰنِ ٫ن  ٍأٍ ٍرو ٫ِ ًؿپ ٷخٽ: ٳبنِ ٷي

 ى٘خځ ٬ّنِ ڃ٬خًح أنو ًٍحه ٫ن أرْو ٻڄخ ٷخٽ ىڄخځ ٷي ٍأّظو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٓڀْڄخڅ ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃـخىي  - 

 ًٓڀڂ: ٫ن ٫زْي رن ٫ڄَْ حٿڀْؼِ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو
أ٤٫ْض هڄٔخ ٿڂ ٤٬ّين أكي ٷزڀِ ر٬ؼض اٿَ حٕكڄَ ًحٌٕٓى ًؿ٬ڀض ٿِ حٍٕٝ -

٣يٌٍح ًڃٔـيح ًأكڀض ٿِ حٿٰنخثڂ ًٿڂ طلپ ٕكي ٷزڀِ ًنَٜص رخٿ٫َذ ٳ٫َْذ حٿ٬يً 
ًىٌ ڃنِ ڃَْٔس ٗيَ ًٷْپ ٿِ: ٓپ ط٤٬و ًحهظزؤص ى٫ٌطِ ٗٴخ٫ش ٕڃظِ ٳيِ نخثڀش ڃنټڂ 

 هلل ْٗجخ.اڅ ٗخء حهلل ط٬خٿَ ڃن ٿڂ َّ٘ٹ رخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن حٿڄ٬ًٍَ رن ٌّٓي  - 

 أڅ أرخ ًٍ ٷخٽ:
كيػنخ حٿٜخىٵ حٿڄٜيًٵ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْڄخ ًَُّ ٫ن ٍرو ٫ِ ًؿپ أنو ٷخٽ: -

ّخ ڃخ حٿلٔنش ر٬َ٘ أڃؼخٿيخ أً أُّي ًحٿْٔجش رٌحكيس أً أٯٴَ ًٿٌ ٿٸْظنِ رٸَحد حٍٕٝ ه٤خ
 ٿڂ طَ٘ٹ رِ ٿٸْظٺ رٸَحريخ ڃٰٴَس ٷخٽ: ًٷَحد حٍٕٝ ڃپء حٍٕٝ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫خٛڂ ٫ن حٿڄ٬ًٍَ رن  - 
 ٌّٓي ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٿٜخىٵ حٿڄٜيًٵ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.

 ڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ڃ٤َٱ ٷخٽ:كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن ٓ - 
ٷ٬يص اٿَ نٴَ ڃن ٷَّٖ ٳـخء ٍؿپ ٳـ٬پ ّٜڀِ َّٻ٪ ًّٔـي ػڂ ّٸٌځ ػڂ َّٻ٪ ًّٔـي -

ٙ ّٸ٬ي ٳٸڀض: ًحهلل ڃخ أٍٍ ىٌح ّيٍُ ّنَٜٱ ٫ڀَ ٗٴ٪ أً ًطَ ٳٸخٿٌح: أٙ طٸٌځ اٿْو 
َ ٷخٽ: ٳظٸٌٽ ٿو ٷخٽ: ٳٸڄض ٳٸڀض ّخ ٫زي حهلل ڃخ أٍحٹ طيٍُ طنَٜٱ ٫ڀَ ٗٴ٪ أً ٫ڀَ ًط

ًٿټن حهلل ّيٍُ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن ٓـي هلل ٓـيس ٻظذ حهلل 
ٿو ريخ كٔنش ًك٢ ريخ ٫نو ه٤ْجش ًٍٳ٪ ٿو ريخ ىٍؿش ٳٸڀض: ڃن أنض ٳٸخٽ: أرٌ ًٍ 
ٳَؿ٬ض اٿَ أٛلخرِ ٳٸڀض: ؿِحٻڂ حهلل ڃن ؿڀٔخء َٗح أڃَطڄٌنِ أڅ أ٫ڀڂ ٍؿٚ ڃن 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ. أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٫ڀِ رن ڃيٍٹ: أهزَنِ ٷخٽ:  - 

ٓڄ٬ض أرخ ٫ٍُش ّليع ٫ن هَٗش رن حٿلَ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ڀض: ّخ ػٚػش ٙ ّټڀڄيڂ حهلل ًٙ ّن٨َ اٿْيڂ ٌّځ حٿٸْخڃش ًٙ ِّٻْيڂ ًٿيڂ ٫ٌحد أٿْڂ ٷخٽ: ٷ-
ٌٍٓٽ حهلل ڃن ىڂ هًَٔح ًهخرٌح ٷخٽ: ٳؤ٫خىه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚع 

 ڃَحص ٷخٽ: حٿڄٔزپ ًحٿڄنٴٶ ٓڀ٬ظو رخٿلڀٲ حٿټخًد أً حٿٴخؿَ ًحٿڄنخڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى كيػنخ حٿلَع رن  - 

 أرٌ ًٍ: كَْٜس كيػنخ ُّي رن ًىذ ٷخٽ: ٷخٽ
ٕڅ أكڀٲ ٫َ٘ ڃَحٍح أڅ حرن ٛخثي ىٌ حٿيؿخٽ أكذ اٿِ ڃن أڅ أكڀٲ ڃَس ًحكيس أنو -

ٿْْ رو ٷخٽ: ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ؼنِ اٿَ أڃو ٷخٽ: ٓڀيخ ٻڂ كڄڀض رو 
ٷخٽ: ٳؤطْظيخ ٳٔؤٿظيخ ٳٸخٿض: كڄڀض رو حػنِ ٫َ٘ ٗيَح ٷخٽ: ػڂ أٍٓڀنِ اٿْيخ ٳٸخٽ: ٓڀيخ 
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كْن ًٷ٪ ٷخٽ: ٳَؿ٬ض اٿْيخ ٳٔؤٿظيخ ٳٸخٿض: ٛخف ْٛلش حٿٜزِ حرن ٗيَ ػڂ ٫ن ْٛلظو 
ٷخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: انِ ٷي هزؤص ٿٺ هزؤ ٷخٽ: هزؤص ٿِ ه٤ڂ ٗخس 
٫ٴَحء ًحٿيهخڅ ٷخٽ: ٳؤٍحى أڅ ّٸٌٽ حٿيهخڅ ٳڀڂ ّٔظ٤٪ ٳٸخٽ: حٿيم حٿيم ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

 ط٬يً ٷيٍٹ. ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: حهٔؤ ٳبنٺ ٿن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ أرٌ ڃ٬ٌٔى حٿـََُّ ٫ن أرِ  - 

 ٫زي حهلل حٿـَُٔ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أُ حٿټٚځ أٳ٠پ ٷخٽ: ڃخ ح٤ٛٴخه حهلل ٫ِ ًؿپ -

 ٿ٬زخىه ٓزلخڅ حهلل ًرلڄيه.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أرِ ڃ٬ًَٱ  كيػنخ - 

أڅ أرخ ًٍ كيػيڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٿٌ أڅ ٫زيُ حٓظٸزڀنِ رٸَحد حٍٕٝ 
 ه٤خّخ حٓظٸزڀظو رٸَحريخ ڃٰٴَس.

رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن ٬ْٓي - 
 حٿلَع ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ڃخ َّٔنِ أڅ ٿِ أكيح ًىزخ أڃٌص ٌّځ أڃٌص ٫ًنيُ ڃنو ىّنخٍ أً نٜٲ ىّنخٍ اٙ أڅ -
 أٍٛيه ٿَّٰڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ كڄْي رن ىٚٽ ٓڄ٪ ٫زي حهلل  - 
 ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٍٓ

ّٸ٤٪ ٛٚس حٿَؿپ اًح ٿڂ ّټن رْن ّيّو ٻؤهَس حٿَكپ حٿڄَأس ًحٿلڄخٍ ًحٿټڀذ حٌٕٓى -
ٷڀض: ڃخ رخٽ حٌٕٓى ڃن حٕكڄَ ٷخٽ حرن أهِ: ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڄخ 

 ٓؤٿظنِ ٳٸخٽ: حٿټڀذ حٌٕٓى ٤ْٗخڅ.
ٌځ رن ٫زي حٿ٬ِِّ حٿ٤٬خٍ كيػنِ أرٌ ٫ڄَحڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃَك - 

 حٿـٌنِ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ّخ أرخ ًٍ ٛپ حٿٜٚس ٿٌٷظيخ ٳبڅ أطْض حٿنخّ ًٷي ٛڀٌح ٻنض ٷي أكَُص ٛٚطٺ ًاڅ ٿڂ -

 ّټٌنٌح ٛڀٌح ٛڀْض ڃ٬يڂ ًٻخنض ٿٺ نخٳڀش.
ِ أرِ كيػنخ ڃَكٌځ كيػنخ أرٌ ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ ٫ن ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
ٍٻذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كڄخٍح ًأٍىٳنِ هڀٴو ًٷخٽ: ّخ أرخ ًٍ أٍأّض اڅ -

أٛخد حٿنخّ ؿ٩ٌ ٗيّي ٙ طٔظ٤ْ٪ أڅ طٸٌځ ڃن ٳَحٗٺ اٿَ ڃٔـيٹ ٻْٲ طٜن٪ ٷخٽ: حهلل 
ٽ: ّخ أرخ ًٍ أٍأّض اڅ أٛخد حٿنخّ ڃٌص ٗيّي ّټٌڅ حٿزْض ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: ط٬ٴٲ ٷخ

ٳْو رخٿ٬زي ٬ّنِ حٿٸزَ ٻْٲ طٜن٪ ٷڀض: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: حٛزَ ٷخٽ: ّخ أرخ ًٍ أٍأّض 
اڅ ٷظپ حٿنخّ ر٠٬يڂ ر٠٬خ ٬ّنِ كظَ طَٰٵ كـخٍس حٿِّض ڃن حٿيڃخء ٻْٲ طٜن٪ ٷخٽ: 

رخرٺ ٷخٽ: ٳبڅ ٿڂ أطَٹ ٷخٽ:ٳؤص ڃن  حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: حٷ٬ي ٳِ رْظٺ ًأٯڀٶ ٫ڀْٺ
أنض ڃنيڂ ٳټن ٳْيڂ ٷخٽ: ٳآهٌ ٓٚكِ ٷخٽ: اًح ط٘خٍٻيڂ ٳْڄخ ىڂ ٳْو ًٿټن اڅ هْ٘ض أڅ 

 ٫ًَّٺ ٬ٗخ٩ ٳؤٿٶ ٣َٱ ٍىحثٺ ٫ڀَ ًؿيٺ كظَ ّزٌء ربػڄو ًاػڄٺ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرٌ ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ  - 
 ي حهلل رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو:٫ن ٫ز

 ّخ أرخ ًٍ اًح ٣زوض ٳؤٻؼَ حٿڄَٷش ًط٬خىي ؿَْحنٺ أً أٷٔڂ رْن ؿَْحنٺ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرٌ ٫ڄَحڅ  - 

 حٿـٌنِ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ آنْش حٿلٌٝ ٷخٽ: ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٓنْظو أٻؼَ ڃن ٫يى نـٌځ -

حٿٔڄخء ًٻٌحٻزيخ ٳِ حٿڀْڀش حٿڄ٨ڀڄش حٿڄٜلْش آنْش حٿـنش ڃن َٗد ڃنيخ ٿڂ ٨ّڄؤ آهَ ڃخ 
٫ڀْو ّ٘وذ ٳْو ڃِْحرخڅ ڃن حٿـنش ڃن َٗد ڃنو ٿڂ ٨ّڄؤ ٫َٟو ڃؼپ ٣ٌٿو ڃخ رْن 

 ڃن حٿڀزن ًأكڀَ ڃن حٿ٬ٔپ. ٫ڄخڅ اٿَ أّڀش ڃخإه أٗي رْخٟخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ كيػنِ ٳڀْض حٿ٬خڃَُ ٫ن ڃَْٔس  - 

 حٿ٬خڃَّش ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش ٳٸَأ رآّش كظَ أٛزق َّٻ٪ ريخ ًّٔـي ريخ -

لټْڂ{ ٳڀڄخ أٛزق ٷڀض: ّخ }اڅ ط٬ٌريڂ ٳبنيڂ ٫زخىٹ ًاڅ طٰٴَ ٿيڂ ٳبنٺ أنض حٿ٬ِِّ حٿ
ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ُٿض طٸَأ ىٌه حّٓش كظَ أٛزلض طَٻ٪ ريخ ًطٔـي ريخ ٷخٽ: انِ ٓؤٿض 
ٍرِ ٫ِ ًؿپ حٿ٘ٴخ٫ش ٕڃظِ ٳؤ٤٫خنْيخ ًىِ نخثڀش اڅ ٗخء حهلل ٿڄن ٙ َّ٘ٹ رخهلل ٫ِ 

 ًؿپ ْٗجخ.
ِ كٴٜش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ كيػنخ ٓخٿڂ ٬ّنِ حرن أر - 

ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن أرِ ًٍ ًأرِ ڃنٌٍٜ ٫ن ُّي رن ًىذ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ّخ أرخ ًٍ أُ ؿزپ ىٌح ٷڀض: أكي ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ًحٿٌُ 
نٴِٔ رْيه ڃخ َّٔنِ أنو ٿِ ًىزخ ٷ٬٤خ أنٴٸو ٳِ ٓزْپ حهلل أى٩ ڃنو ٷَْح٣خ ٷخٽ: ٷڀض: 

ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ٷَْح٣خ ٷخٿيخ ػٚع ڃَحص ػڂ ٷخٽ: ّخ أرخ ًٍ انڄخ أٷٌٽ حٿٌُ أٷپ ٷن٤خٍح 
 ًٙ أٷٌٽ حٿٌُ ىٌ أٻؼَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ حٕكٌٙ ٫ن أرِ ًٍ ّزڀٮ  - 
 رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ّڄٔق حٿلَٜ.اًح ٷخځ أكيٻڂ اٿَ حٿٜٚس ٳبڅ حٿَكڄش طٌحؿو ٳٚ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن أرِ ڃَحًف  - 

 ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿ٬ڄپ أٳ٠پ ٷخٽ:
اّڄخڅ رخهلل ط٬خٿَ ًؿيخى ٳِ ٓزْڀو ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳؤُ حٿَٷخد أٳ٠پ ٷخٽ: أنٴٔيخ ٫ني -

ٿڂ أؿي ٷخٽ: ط٬ْن ٛخن٬خ أً طٜن٪ ٕهَٵ ًٷخٽ: ٳبڅ ٿڂ أىڀيخ ًأٯٚىخ ػڄنخ ٷخٽ: ٳبڅ 
 أٓظ٤٪ ٷخٽ: ٻٲ أًحٹ ٫ن حٿنخّ ٳبنيخ ٛيٷش طٜيٵ ريخ ٫ن نٴٔٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ أهزَنِ ٌّنْ ٫ن حرن  - 
ن ٗيخد ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ حٕكٌٙ ڃٌٿَ رنِ ٿْغ ّليػنخ ٳِ ڃـڀْ حرن حٿڄْٔذ ًحر

 حٿڄْٔذ ؿخٿْ أنو ٓڄ٪ أرخ ًٍ ّٸٌٽ:
اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: اًح ٷخځ أكيٻڂ اٿَ حٿٜٚس ٳبڅ حٿَكڄش طٌحؿيو -

 ٳٚ ّلَٹ حٿلَٜ أً ٙ ّڄْ حٿلَٜ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٫ن أرْو ٫ن  - 
 أرِ ًٍ ٷخٽ:

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أُ ڃٔـي ًٟ٪ ٳِ حٍٕٝ أًٽ ٷخٽ: ٷخٽ: ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛ-
حٿڄٔـي حٿلَحځ ٷڀض ػڂ أُ ٷخٽ: ػڂ حٿڄٔـي حٕٷَٜ ٷڀض ٻڂ رْنيڄخ ٷخٽ: أٍر٬ٌڅ ٓنش ٷڀض: 

 ػڂ أُ ٷخٽ: ػڂ كْؼڄخ أىٍٻض حٿٜٚس ٳٜپ ٳټڀيخ ڃٔـي.
كټْڂ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ: ٓڄ٬نخه ڃن حػنْن ًػٚػش كيػنخ - 

 ؿزَْ ٫ن ڃٌَٓ رن ٣ڀلش ٫ن حرن حٿلٌطټْش ٷخٽ ٫ڄَ:
ڃن كخَٟنخ ٌّځ حٿٸخكش ٳٸخٽ أرٌ ًٍ أنخ أڃَه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْٜخځ -

 حٿزْٞ حٿَٰ: ػٚع ٫َ٘س ًأٍر٪ ٫َ٘س ًهڄْ ٫َ٘س.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٓڄ٪ ڃلڄي رن حٿٔخثذ رن رَٻش ٫ن ٫ڄًَ رن  - 
 ْڄٌڅ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:ڃ
ٻنض أڃِ٘ هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: أٙ أىٿٺ ٫ڀَ ٻنِ ڃن ٻنٌُ -

 حٿـنش ٷڀض: رڀَ ٷخٽ: ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن اىٍّْ ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٕؿڀق ٫ن حرن رَّيس  - 

 : ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:٫ن أرِ حٌٕٓى حٿيّڀِ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ
 اڅ ڃن أكٔن ڃخ ٯَْطڂ رو حٿْ٘ذ حٿلنخء ًحٿټظڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن ٫زي  - 

 حهلل رن رَّيس حٕٓڀڄِ ٫ن أرِ حٌٕٓى ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
 ن ڃخ ٯَْ رو حٿْ٘ذ حٿلنخء ًحٿټظڂ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: اڅ ڃن أكٔ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿٔڀْپ ٫ن ن٬ْڂ رن  - 

 ٷ٬نذ حٿَّخكِ ٷخٽ:
أطْض أرخ ًٍ ٳڀڂ أؿيه ًٍأّض حٿڄَأس ٳٔؤٿظيخ ٳٸخٿض: ىٌ ًحٹ ٳِ ٬ْٟش ٿو ٳـخء ّٸٌى أً -

پ ًحكي ڃنيڄخ ٷَرش ٳٌٟ٪ ٌّٔٵ ر٬َّْن ٷخ٣َح أكيىڄخ ٳِ ٫ـِ ٛخكزو ٳِ ٫نٶ ٻ
حٿٸَرظْن ٷڀض: ّخ أرخ ًٍ ڃخ ٻخڅ ڃن حٿنخّ أكي أكذ اٿِ أڅ أٿٸخه ڃنٺ ًٙ أرٰٞ أڅ أٿٸخه 
ڃنٺ ٷخٽ: هلل أرٌٹ ًڃخ ّـڄ٪ ىٌح ٷخٽ: ٷڀض: انِ ٻنض ًأىص ٳِ حٿـخىڀْش ًٻنض أٍؿٌ ٳِ 

ٌرش ٿِ ٿٸخثٺ أڅ طوزَنِ اڅ ٿِ طٌرش ًڃوَؿخ ًٻنض أهَ٘ ٳِ ٿٸخثٺ أڅ طوزَنِ أنو ٙ ط
ٳٸخٽ: أٳِ حٿـخىڀْش ٷڀض: ن٬ڂ ٳٸخٽ: ٫ٴخ حهلل ٫ڄخ ٓڀٲ ػڂ ٫خؽ رَأٓو اٿَ حٿڄَأس ٳؤڃَ ٿِ 
ر٬٤خځ ٳخٿظٌص ٫ڀْو ػڂ أڃَىخ ٳخٿظٌص ٫ڀْو كظَ حٍطٴ٬ض أٌٛحطيڄخ ٷخٽ: أّيخ ى٫ْنخ ٫نٺ 
ٳبنټن ٿن ط٬يًڅ ڃخ ٷخٽ ٿنخ ٳْټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض: ًڃڄخ ٷخٽ ٿټڂ ٳْين 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: حٿڄَأس ٟڀ٪ ٳبڅ طٌىذ طٸٌڃيخ طټَٔىخ ًاڅ طي٫يخ  ٌٍٓٽ
ٳٴْيخ أًى ًرڀٰش ٳٌٿض ٳـخءص رؼَّيس ٻؤنيخ ٷ٤خس ٳٸخٽ: ٻپ ًٙ أىٌٿنٺ انِ ٛخثڂ ػڂ ٷخځ 
ّٜڀِ ٳـ٬پ ّيٌد حٿَٻ٩ٌ ًّوٴٴو ًٍأّظو ّظلٍَ أڅ أٗز٪ أً أٷخٍد ػڂ ؿخء ٳٌٟ٪ ّيه 

و ٍحؿ٬ٌڅ ٳٸخٽ ڃخٿٺ: ٳٸڀض: ڃن ٻنض أهَ٘ ڃن؟؟ حٿنخّ أڅ ڃ٬ِ ٳٸڀض: انخ هلل ًانخ اٿْ
ّټٌرنِ ٳڄخ ٻنض أهَ٘ أڅ طټٌرنِ ٷخٽ: هلل أرٌٹ اڅ ٻٌرظٺ ٻٌرش ڃڄنٌ ٿٸْظنِ ٳٸخٽ: أٿڂ 
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طوزَنِ أنٺ ٛخثڂ ػڂ أٍحٹ طؤٻپ ٷخٽ: رڀَ انِ ٛڄض ػٚػش أّخځ ڃن ىٌح حٿ٘يَ ٳٌؿذ ٿِ 
 أؿَه ًكپ ٿِ حٿ٬٤خځ ڃ٬ٺ.

ِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء رن حٿ٘وَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
 ٫ن حرن حٕكڄْ ٷخٽ: ٿٸْض أرخ ًٍ ٳٸڀض ٿو:

رڀٰنِ ٫نٺ أنٺ طليع كيّؼخ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: أڃخ أنو ٙ طوخٿنِ -
 أٻٌد ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬يڃخ ٓڄ٬ظو ڃنو ٳڄخ حٿٌُ رڀٰٺ ٫نِ ٷڀض:
رڀٰنِ أنٺ طٸٌٽ: ػٚػش ّلزيڂ حهلل ًػٚػش ّ٘نئىڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ: ٷڀض: ًٓڄ٬ظو ٷڀض: 
ٳڄن ىئٙء حٿٌّن ّلذ حهلل ٷخٽ: حٿَؿپ ّڀٸَ حٿ٬يً ٳِ حٿٴجش ٳْنٜذ ٿيڂ نلَه كظَ ّٸظپ 
أً ّٴظق ٕٛلخرو ًحٿٸٌځ ّٔخٳًَڅ ٳ٤ٌْٽ َٓحىڂ كظَ ّلزٌح أڅ ّڄٌٔح حٍٕٝ ٳْنِٿٌڅ 

كظَ ٌّٷ٨يڂ ٿَكْڀيڂ ًحٿَؿپ ّټٌڅ ٿو حٿـخٍ ّئًّو ؿٌحٍه ٳْٜزَ  ٳْظنلَ أكيىڂ ٳْٜڀِ
٫ڀَ أًحه كظَ ّٴَٵ رْنيڄخ ڃٌص أً ٬٧ن ٷڀض: ًڃن ىئٙء حٿٌّن ّ٘نئىڂ حهلل ٷخٽ: حٿظخؿَ 

 حٿلٚٱ أً ٷخٽ حٿزخث٪ حٿلٚٱ ًحٿزوْپ حٿڄنخڅ ًحٿٴٸَْ حٿڄوظخٽ.
ٔن ٫ن ٬ٜ٬ٛش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿل - 

 ڃ٬خًّش ٷخٽ:
أطْض أرخ ًٍ ٷڀض: ڃخ رخٿٺ ٷخٽ: ٿِ ٫ڄڀِ ٷڀض كيػنِ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃخ ڃن ڃٔڀڄْن ّڄٌص رْنيڄخ ػٚػش ڃن أًٙىىڄخ ٿڂ ّزڀٌٰح حٿلنغ اٙ ٯٴَ حهلل 
ڃٔڀڂ ّنٴٶ ڃن ٻپ ٿيڄخ ٷڀض: كيػنِ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃخ ڃن 

ڃخٽ ٿو ًُؿْن ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ اٙ حٓظٸزڀظو كـزش حٿـنش ٻڀيڂ ّي٫ٌه اٿَ ڃخ ٫نيه 
ٷڀض: ًٻْٲ ًحٹ ٷخٽ: اڅ ٻخنض ٍؿخٙ ٳَؿڀْن ًاڅ ٻخنض ارٚ ٳز٬َّْن ًاڅ ٻخنض رٸَح 

 ٳزٸَطْن.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٌّنْ ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن ٫زي حهلل - 

 رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
اًح ٷخځ أكيٻڂ ّٜڀِ ٳبنو ّٔظَه اًح ٻخڅ رْن ّيّو ڃؼپ أهَس حٿَكپ ٳبًح ٿڂ ّټن رْن ّيّو -

ڃؼپ أهَس حٿَكپ ٳبنو ّٸ٤٪ ٛٚطو حٿلڄخٍ ًحٿڄَأس ًحٿټڀذ حٌٕٓى ٷڀض: ّخ أرخ ًٍ ڃخ رخٽ 
ڃن حٿټڀذ حٕٛٴَ ٷخٽ: ّخ حرن أهِ ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل  حٿټڀذ حٌٕٓى ڃن حٿټڀذ حٕكڄَ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڄخ ٓؤٿظنِ ٳٸخٽ: حٿټڀذ حٌٕٓى ٤ْٗخڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿََّ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٍر٬ِ رن هَحٕ ٫ڄن كيػو  - 

 ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ض حٿ٬َٕ ًٿڂ ّئطيڄخ نزِ ٷزڀِ ٬ّنِ: حّٓظْن ڃن آهَ انِ أًطْظيڄخ ڃن ٻنِ ڃن رْض طل-

 ٌٍٓس حٿزٸَس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ُىَْ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٍر٬ِ  - 

رن كَحٕ ٷخٽ ڃنٌٍٜ: ٫ن ُّي رن ٧زْخڅ أً ٫ن ٍؿپ أً ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 َس ڃن رْض ٻنِ ڃن طلض حٿ٬َٕ ٿڂ ٤٬ّين نزِ ٷزڀِ.أ٤٫ْض هٌحطْڂ ٌٍٓس حٿزٸ-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٍر٬ِ ٫ن هَٗش  - 
 حرن حٿلَع ٫ن حٿڄ٬ًٍَ رن ٌّٓي ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ن نزِ ٷزڀِ. أ٤٫ْض هٌحطْڂ ٌٍٓس حٿزٸَس ڃن رْض ٻنِ ڃن طلض حٿ٬َٕ ٿڂ ٤٬ّي-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٓٴْخڅ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن ڃـخىي ٫ن حرن أرِ  - 

 ٿْڀَ ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 أٙ أىٿٺ ٫ڀَ ٻنِ ڃن ٻنٌُ حٿـنش ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل.-
ٖ ٫ن ُّي رن ًىذ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄ - 

 ًٍ ٷخٽ:
ٻنض أڃِ٘ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كَس حٿڄيّنش ٫٘خء ًنلن نن٨َ اٿَ أكي -

ٳٸخٽ: ّخ أرخ ًٍ ٷڀض: ٿزْٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ڃخ أكذ أڅ أكيح ًحٹ ٫نيُ ًىزخ أڃِٔ ػخٿؼش 
ىټٌح ًكؼخ ٫ن ّڄْنو  ٫ًنيُ ڃنو ىّنخٍ اٙ ىّنخٍح أٍٛيه ٿيّن اٙ أڅ أٷٌٽ رو ٳِ ٫زخى حهلل

ًرْن ّيّو ٫ًن ّٔخٍه ٷخٽ: ػڂ ڃْ٘نخ ٳٸخٽ: ّخ أرخ ًٍ اڅ حٕٻؼَّن ىڂ حٕٷڀٌڅ ٌّځ حٿٸْخڃش 
اٙ ڃن ٷخٽ: ىټٌح ًىټٌح ًىټٌح ًكؼخ ٫ن ّڄْنو ًرْن ّيّو ٫ًن ّٔخٍه ٷخٽ: ػڂ ڃْ٘نخ ٳٸخٽ: 

ًٌٛطخ  ّخ أرخ ًٍ ٻڄخ أنض كظَ آطْٺ ٷخٽ: ٳخن٤ڀٶ كظَ طٌحٍٍ ٫نِ ٷخٽ: ٳٔڄ٬ض ٿ٤ٰخ
ٷخٽ: ٳٸڀض: ٿ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫َٝ ٿو ٷخٽ: ٳيڄڄض أڅ أطز٬و ػڂ 
ًٻَص ٷٌٿو ٙ طزَف كظَ آطْٺ ٳخنظ٨َطو كظَ ؿخء ٳٌٻَص ٿو حٿٌُ ٓڄ٬ض ٳٸخٽ: ًحٹ 
ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ أطخنِ ٳٸخٽ: ڃن ڃخص ڃن أڃظٺ ٙ َّ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ىهپ حٿـنش ٷخٽ: 

 ٽ: ًاڅ ُنَ ًاڅ َٓٵ.ٷڀض: ًاڅ ُنَ ًاڅ َٓٵ ٷخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ىحًى رن أرِ ىني ٫ن أرِ كَد رن  - 

 أرِ حٌٕٓى ٫ن أرِ حٌٕٓى ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
ٻخڅ ّٔٸِ ٫ڀَ كٌٝ ٿو ٳـخء ٷٌځ ٳٸخٽ: أّټڂ ٌٍّى ٫ڀَ أرِ ًٍ ًّلظٔذ ٬َٗحص ڃن -

ٿلٌٝ ٳيٷو ًٻخڅ أرٌ ًٍ ٷخثڄخ ٳـڀْ ػڂ ٍأٓو ٳٸخٽ ٍؿپ: أنخ ٳـخء حٿَؿپ ٳؤًٍى ٫ڀْو ح
ح٤ٟـ٪ ٳٸْپ ٿو: ّخ أرخ ًٍ ٿڂ ؿڀٔض ػڂ ح٤ٟـ٬ض ٷخٽ: ٳٸخٽ: اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿنخ: اًح ٯ٠ذ أكيٻڂ ًىٌ ٷخثڂ ٳڀْـڀْ ٳبڅ ًىذ ٫نو حٿ٠ٰذ ًاٙ 

 ٳڀ٤٠ْـ٪.
٫ن أرِ رَ٘ ٫ن ٣ڀٶ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن كڄخى كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش  - 

رن كزْذ ٫ن رَْ٘ رن ٻ٬ذ حٿ٬يًُ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ:

 ىپ ٿٺ ٳِ ٻنِ ڃن ٻنِ حٿـنش ٷڀض: ن٬ڂ ٷخٽ: ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ّلَْ رن ٓخځ ٫ن  - 

 ش ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:ڃٌَٓ رن ٣ڀل
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻخڅ ڃنټڂ ٛخثڄخ ڃن حٿ٘يَ ػٚػش أّخځ ٳڀْٜڂ -

 حٿؼٚع حٿزْٞ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ًحرن نڄَْ حٿڄ٬نِ ٷخٙ: كيػنخ ح٫ٕڄٖ  - 

 ٫ن حٿڄ٬ًٍَ رن ٌّٓي ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
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ًٓڀڂ ًىٌ ٳِ ٧پ حٿټ٬زش ٳٸخٽ: ىڂ حٕهًَٔڅ ًٍد أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
حٿټ٬زش ٳؤهٌنِ ٯڂ ًؿ٬ڀض أطنٴْ ٷخٽ: ٷڀض: ىٌح َٗ كيع ٳِ ٷخٽ: ٷڀض: ڃن ىڂ ٳيحٹ 
أرِ ًأڃِ ٷخٽ: حٕٻؼًَڅ اٙ ڃن ٷخٽ ٳِ ٫زخى حهلل ىټٌح ًىټٌح ًىټٌح ًٷڀْپ ڃخ ىڂ ڃخ ڃن 

ص ٌّځ حٿٸْخڃش أ٨٫ڂ ڃخ ٍؿپ ّڄٌص ٳْظَٹ ٯنڄخ أً ارٚ أً رٸَح ٿڂ ّئى ُٻخطو اٙ ؿخء
طټٌڅ ًأٓڄن كظَ ط٤ؤه رؤ٧ٚٳيخ ًطن٤لو رٸًَنيخ كظَ ّٸ٠َ رْن حٿنخّ ػڂ ط٬ٌى أًٙىخ 

 ٫ڀَ أهَحىخ ًٷخٽ حرن نڄَْ: ٻڀڄخ نٴيص أهَحىخ ٫خىص ٫ڀْو أًٙىخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٫ن  - 

 ٷخٽ: أرْو ٫ن أرِ ًٍ
ٻنض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿڄٔـي كْن ًؿزض حٿ٘ڄْ ٳٸخٽ: ّخ أرخ ًٍ -

طيٍُ أّن طٌىذ حٿ٘ڄْ ٷڀض: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: ٳبنيخ طٌىذ كظَ طٔـي رْن ّيُ 
ٍريخ ٫ِ ًؿپ ٳظٔظؤًڅ ٳِ حٿَؿ٩ٌ ٳْئًڅ ٿيخ ًٻؤنيخ ٷي ٷْپ ٿيخ حٍؿ٬ِ ڃن كْغ ؿجض 

 ڃٔظٸَىخ ػڂ ٷَأ }ًحٿ٘ڄْ طـَُ ٿڄٔظٸَ ٿيخ{.ٳظَؿ٪ اٿَ ڃ٤ڀ٬يخ ٳٌٿٺ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ُحثيس كيػنخ ِّّي ٫ن ُّي رن ًىذ ٫ن  - 

 أرِ ًٍ ٷخٽ:
رْنڄخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ اً ٷخځ اٿْو أ٫َحرِ ٳْو ؿٴخء ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل -

ًٓڀڂ: ٯَْ ًٿٺ أهٌٱ ٿِ ٫ڀْټڂ كْن طٜذ  أٻڀنخ حٿ٠ز٪ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو
 ٫ڀْټڂ حٿينْخ ٛزخ ٳْخ ٿْض أڃظِ ٙ ّظلڀٌڅ حٿٌىذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ ٫ن ڃْڄٌڅ رن أرِ ٗزْذ  - 
 ٫ن أرِ ًٍ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو:

ًهخٿٶ حٿنخّ روڀٶ كٔن ٷخٽ ًٻْ٪: ًٷخٽ حطٶ حهلل كْؼڄخ ٻنض ًأطز٪ حٿْٔجش حٿلٔنش طڄليخ -
 ٓٴْخڅ ڃَس: ٫ن ڃ٬خً ٳٌؿيص ٳِ ٻظخرِ ٫ن أرِ ًٍ ًىٌ حٿٔڄخ٩ حًٕٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 
ٍر٬ِ رن كَحٕ ّليع ٫ن ُّي رن ٧زْخڅ ٍٳ٬و اٿَ أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 :ًٓڀڂ ٷخٽ
ػٚػش ّلزيڂ حهلل ًػٚػش ّز٠ٰيڂ حهلل أڃخ حٿؼٚػش حٿٌّن ّلزيڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳَؿپ أطَ ٷٌڃخ -

ٳٔؤٿيڂ رخهلل ًٿڂ ّٔؤٿيڂ رٸَحرش رْنيڂ ٳڄن٬ٌه ٳظوڀٲ ٍؿپ رؤ٫ٸخريڂ ٳؤ٤٫خه َٓح ٙ ٬ّڀڂ 
ر٤٬ْظو اٙ حهلل ًحٿٌُ أ٤٫خه ًٷٌځ ٓخًٍح ٿْڀظيڂ كظَ اًح ٻخڅ حٿنٌځ أكذ اٿْيڂ ڃڄخ ٬ّيٽ 

نِٿٌح ٳ٬ٌٌٟح ٍإًٓيڂ ٳٸخځ ّظڄڀٸنِ ًّظڀٌح آّخطِ ًٍؿپ ٻخڅ ٳِ َّٓش ٳڀٸٌح حٿ٬يً  رو
ٳيِڃٌح ٳؤٷزپ رٜيٍه كظَ ّٸظپ أً ّٴظق حهلل ٿو ًحٿؼٚػش حٿٌّن ّز٠ٰيڂ حهلل حٿْ٘ن حٿِحنِ 

 ًحٿٴٸَْ حٿڄوظخٽ ًحٿٰنِ حٿ٨ڀٌځ.
ن ڃنٌٍٜ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ - 

 ٍر٬ِ رن كَحٕ ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّلذ ػٚػش ًّزٰٞ ػٚػش ّزٰٞ حٿْ٘ن حٿِحنِ ًحٿٴٸَْ حٿڄوظخٽ ًحٿڄټؼَ -

حٿزوْپ ًّلذ ػٚػش: ٍؿپ ٻخڅ ٳِ ٻظْزش ٳټَ ّلڄْيڂ كظَ ٷظپ أً ّٴظق حهلل ٫ڀْو ًٍؿپ 
َ حٿڀْپ ًٻخڅ حٿنٌځ أكذ اٿْيڂ ڃڄخ ٬ّيٽ رو ٳنخڃٌح ًٷخځ ٻخڅ ٳِ ٷٌځ ٳؤىٿـٌح ٳنِٿٌح ڃن آه
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ّظڀٌ آّخطِ ًّظڄڀٸنِ ًٍؿپ ٻخڅ ٳِ ٷٌځ ٳؤطخىڂ ٍؿپ ّٔؤٿيڂ رٸَحرش رْنيڂ ًرْنو ٳزوڀٌح ٫نو 
 ًهڀٲ رؤ٫ٸخريڂ ٳؤ٤٫خه كْغ ٙ َّحه اٙ حهلل ًڃن أ٤٫خه.

ِ ٫ن ٍؿپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٍر٬ - 
 ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 اڅ حهلل ّزٰٞ ٳٌٻَ حٿليّغ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ٷَس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 

٬ٜ٬ٛش رن ڃ٬خًّش ٷخٽ: ٿٸْض أرخ ًٍ رخٿَرٌس ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

ؿْن ڃن ڃخٿو ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ حرظيٍطو كـزش حٿـنش ًٷخٽ: ٓڄ٬ض ڃن أنٴٶ ًُ-
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃخ ڃن ڃٔڀڄْن ّڄٌص ٿيڄخ ػٚػش ڃن حٿٌٿي ٿڂ ّزڀٌٰح 

 حٿلنغ اٙ أىهڀيڂ حهلل حٿـنش رٴ٠پ ٍكڄظو اّخىڂ.
ن ٫زْي حهلل رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ - 

 ؿ٬ٴَ أڅ أرخ ٫زي حٿَكڄن أهزَه ٫ن أرِ ًٍ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
اڅ ڃَ ٍؿپ ٫ڀَ رخد ٙ ٓظَ ٿو ٯَْ ڃٰڀٶ ٳن٨َ ٳٚ ه٤ْجش ٫ڀْو انڄخ حٿو٤ْجش ٫ڀَ -

 أىپ حٿزْض.
ٌّٓي ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿڄ٬ًٍَ رن - 

 أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ّٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ: ڃن ٫ڄپ كٔنش ٳڀو ٫َ٘ أڃؼخٿيخ أً أُّي ًڃن ٫ڄپ ْٓجش ٳـِحإىخ -

ڃؼڀيخ أً أٯٴَ ًڃن ٫ڄپ ٷَحد حٍٕٝ ه٤ْجش ػڂ ٿٸْنِ ٙ َّ٘ٹ رِ ْٗجخ ؿ٬ڀض ٿو ڃؼڀيخ 
حٷظَد اٿِ ًٍح٫خ حٷظَرض اٿْو رخ٫خ ڃٰٴَس ًڃن حٷظَد اٿِ ٗزَح حٷظَرض اٿْو ًٍح٫خ ًڃن 

 ًڃن أطخنِ ّڄِ٘ أطْظو ىًَٿش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃنٌٍ كيػنخ أْٗخم ڃن  - 

 حٿظْڂ ٷخٿٌح: ٷخٽ أرٌ ًٍ:
ٿٸي طَٻنخ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃخ ّلَٹ ٣خثَ ؿنخكْو ٳِ حٿٔڄخء اٙ أًٻَنخ ڃنو -

 ٫ڀڄخ.
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ حٕؿڀق ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرِ ك - 

 حٌٕٓى حٿيّڀِ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: اڅ أكٔن ڃخ ٯَْ رو حٿْ٘ذ حٿلنخء ًحٿټظڂ.-
س ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ رن ٫زْي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَ - 

 أرِ حٿزوظَُ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًىذ حٕٯنْخء رخٕؿَ ّٜڀٌڅ ًٌّٜڃٌڅ ًّلـٌڅ ٷخٽ: ًأنظڂ -

طٜڀٌڅ ًطٌٜڃٌڅ ًطلـٌڅ ٷڀض: ّظٜيٷٌڅ ًٙ نظٜيٵ ٷخٽ: ًأنض ٳْٺ ٛيٷش ٍٳ٬ٺ 
حٿ٨٬ڂ ٫ن حٿ٤َّٶ ٛيٷش ًىيحّظٺ حٿ٤َّٶ ٛيٷش ٫ًٌنٺ حٿ٬٠ْٲ رٴ٠پ ٷٌطٺ ٛيٷش 

ٛيٷش ًڃزخ٬ٟظٺ حڃَأطٺ ٛيٷش ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل نؤطِ ٗيٌطنخ  ًرْخنٺ ٫ن حٍٕطڂ
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ًنئؿَ ٷخٽ: أٍأّض ٿٌ ؿ٬ڀظو ٳِ كَحځ أٻخڅ طؤػڂ ٷخٽ: ٷڀض: ن٬ڂ ٷخٽ: ٳظلظٔزٌڅ رخٿَ٘ ًٙ 
 طلظٔزٌڅ رخٿوَْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن حٍُٕٵ رن ٷْْ  - 
 ڂ ٷخٽ:٫ن ٍؿپ ڃن رنِ طڄْ

ٻنخ ٫ني رخد ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ًٳْنخ أرٌ ًٍ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٌٛځ ٗيَ حٿٜزَ ًػٚػش أّخځ ڃن ٻپ ٗيَ ٌٛځ حٿيىَ ًٌّىذ ڃٰڀش حٿٜيٍ 

 ٷخٽ: ٷڀض: ًڃخ ڃٰڀش حٿٜيٍ ٷخٽ: ٍؿْ حٿ٤ْ٘خڅ.
ى رن ٓڀڄش ٫ن ڃ٬زي رن ىٚٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخ - 

 كيػنِ ٍؿپ ٳِ ڃٔـي ىڃ٘ٶ ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ ٫ن أرِ ًٍ أنو ٷخٽ:
 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ حٿٌٜځ ٷخٽ: ٳَٝ ڃـِة.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ْٗزخڅ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ٍر٬ِ ٫ن  - 

 هَٗش رن حٿلَ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
اًح أهٌ ڃ٠ـ٬و ڃن حٿڀْپ ٷخٽ: حٿڀيڂ رخٓڄٺ نڄٌص  ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-

 ًنلْخ ًاًح حٓظْٸ٦ ٷخٽ: حٿلڄي هلل حٿٌُ أكْخنخ ر٬يڃخ أڃخطنخ ًاٿْو حٿنٌٍ٘.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄخٍ رن ڃلڄي رن أهض ٓٴْخڅ حٿؼٌٍُ ٫ن ٿْغ رن  - 

خٽ ٌٍٓٽ حهلل أرِ ٓڀْڂ ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ّٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ّخ ٫زخىُ ٻڀټڂ ڃٌنذ اٙ ڃن ٫خٳْض ٳخٓظٰٴًَنِ أٯٴَ ٿټڂ ًڃن ٫ڀڂ -
أنِ أٷيٍ ٫ڀَ حٿڄٰٴَس ٳخٓظٰٴَنِ رٸيٍطِ ٯٴَص ٿو ًٙ أرخٿِ ًٻڀټڂ ٟخٽ اٙ ڃن ىيّض 

ًآهَٻڂ ًكْټڂ  ٳخٓظييًنِ أىيٻڂ ًٻڀټڂ ٳٸَْ اٙ ڃن أٯنْض ٳخٓؤٿٌنِ أٯنټڂ ًٿٌ أڅ أًٿټڂ
ًڃْظټڂ ٣ًٍزټڂ ًّخرٔټڂ حؿظڄ٬ٌح ٫ڀَ أٗٸَ ٷڀذ ڃن ٷڀٌد ٫زخىُ ڃخ نٸٚ ٳِ ڃڀټِ 
ؿنخف ر٬ٌٟش ًٿٌ حؿظڄ٬ٌح ٫ڀَ أطٸِ ٷڀذ ٫زي ڃن ٫زخىُ ڃخ ُحى ٳِ ڃڀټِ ڃن ؿنخف 
ر٬ٌٟش ًٿٌ أڅ أًٿټڂ ًآهَٻڂ ًكْټڂ ًڃْظټڂ ٣ًٍزټڂ ًّخرٔټڂ حؿظڄ٬ٌح ٳٔؤٿنِ ٻپ ٓخثپ 

ؤ٤٫ْض ٻپ ٓخثپ ڃنيڂ ڃخ ٓؤٽ ڃخ نٸٜنِ ٻڄخ ٿٌ أڅ أكيٻڂ ڃَ ڃنيڂ ڃخ رڀٰض أڃنْظو ٳ
ر٘ٴش حٿزلَ ٳٰڄْ ٳْو ارَس ػڂ حنظ٫ِيخ ٻٌٿٺ ٙ ّنٸٚ ڃن ڃڀټِ ًٿٺ رؤنِ ؿٌحى ڃخؿي 

 ٛڄي ٤٫خثِ ٻٚځ ٫ًٌحرِ ٻٚځ اًح أٍىص ْٗجخ ٳبنڄخ أٷٌٽ ٿو: ٻن ٳْټٌڅ.
ٿلڄْي كيػنخ ٗيَ كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٫زي ح - 

 حرن ٯنڂ أڅ أرخ ًٍ كيػو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّٸٌٽ: ّخ ٫زيُ ڃخ ٫زيطنِ ًٍؿٌطنِ ٳبنِ ٯخٳَ ٿٺ ٫ڀَ ڃخ ٻخڅ ٳْٺ -

 ًّخ ٫زيُ اڅ ٿٸْظنِ رٸَحد حٍٕٝ ه٤ْجش ڃخ ٿڂ طَ٘ٹ رِ ٿٸْظٺ رٸَحريخ ڃٰٴَس.
 ًٷخٽ أرٌ ًٍ: - 
ِ ًؿپ ّٸٌٽ: ّخ ٫زخىُ ٻڀټڂ ڃٌنذ اٙ ڃن أنخ ٫خٳْظو ٳٌٻَ نلٌه اٙ أنو ٷخٽ: اڅ حهلل ٫-

 ًٿٺ رؤنِ ؿٌحى ًحؿي ڃخؿي انڄخ ٤٫خثِ ٻٚځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن  - 

 ُّي رن ًىذ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
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ْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٻڀظنخ حٿ٠ز٪ ٬ّنِ ٷخځ أ٫َحرِ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-
حٿٔنش ٷخٽ: ٯَْ ًٿٺ أهٌٱ ٿِ ٫ڀْټڂ حٿينْخ اًح ٛزض ٫ڀْټڂ ٛزخ ٳْخ ٿْض أڃظِ ٙ ّڀزٌٔڅ 

 حٿٌىذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن أٌّد حٿٔوظْخنِ ًهخٿي  - 

ڄًَ رن رـيحڅ ًأٌّد ٫ن ٍؿپ ٫ن أرِ حٿلٌحء ٫ن أرِ ٷٚرش ٻٚىڄخ ًٻَه هخٿي ٫ن ٫
:ًٍ 

أڅ أرخ ًٍ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي أؿنذ ٳي٫خ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
رڄخء ٳخٓظظَ ًحٯظٔپ ػڂ ٷخٽ ٿو: اڅ حٿ٬ْٜي حٿ٤ْذ ًٌٟء حٿڄٔڀڂ ًاڅ ٿڂ ّـي حٿڄخء ٫َ٘ 

 ٓنْن ًاًح ًؿي حٿڄخء ٳڀْڄٔو رَ٘طو ٳبڅ ًٿٺ ىٌ هَْ.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى كيػنخ كـخؽ حٌٕٓى ٷخٽ ڃئڃپ: كيػنخ  - 

 ًٻخڅ ٍؿٚ ٛخٿلخ ًٷخٽ:
ٓڄ٬ض أرخ حٿٜيّٶ ّليع ػخرظخ حٿزنخنِ ٫ن ٍؿپ ٫ن أرِ ًٍ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٷخٽ: انټڂ ٳِ ُڃخڅ ٫ڀڄخإه ٻؼَْ ًه٤زخإه ٷڀْپ ڃن طَٹ ٳْو ٫َْ٘ ڃخ ٬ّڀڂ ىٌٍ أً 
ْؤطِ ٫ڀَ حٿنخّ ُڃخڅ ّٸپ ٫ڀڄخإه ًّټؼَ ه٤زخإه ڃن طڄٔٺ ٳْو ر٬َْ٘ ڃخ ٷخٽ ىڀٺ ًٓ

 ٬ّڀڂ نـخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٫َْٔ كيػنِ ّلَْ رن ٓڀْڂ ٫ن ٫زي حهلل  - 

 رن ٫ؼڄخڅ ٫ن ڃـخىي ٫ن ارَحىْڂ رن حٕٗظَ ٫ن أرْو ٫ن أځ ًٍ ٷخٿض:
ڃخ ّزټْٺ ٷخٿض: ًڃخ ٿِ ٙ أرټِ ًأنض طڄٌص  ٿڄخ ك٠َص أرخ ًٍ حٿٌٳخس ٷخٿض: رټْض ٳٸخٽ:-

رٴٚس ڃن حٍٕٝ ًٙ ّي ٿِ ريٳنٺ ًٿْْ ٫نيُ ػٌد ٬ّٔٺ ٳؤٻٴنٺ ٳْو ٷخٽ: ٳٚ طزټِ 
ًأرَُ٘ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ ّڄٌص رْن حڃَأّن ڃٔڀڄْن 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ًٿيحڅ أً ػٚػش ٳْٜزَحڅ أً ّلظٔزخڅ ٳَْىحڅ حٿنخٍ أريح ًانِ ٓڄ٬ض 
٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٿْڄٌطن ٍؿپ ڃنټڂ رٴٚس ڃن حٍٕٝ ّ٘ييه ٫ٜخرش ڃن حٿڄئڃنْن ًٿْْ 
ڃن أًٿجٺ حٿنٴَ أكي اٙ ًٷي ڃخص ٳِ ٷَّش أً ؿڄخ٫ش ًانِ أنخ حٿٌُ أڃٌص رٴٚس ًحهلل ڃخ 

 ٻٌرض ًٙ ٻٌرض.
٫ن ِّّي رن ٫ڄًَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ حرن ٿي٬ْش  - 

ِّّي رن ن٬ْڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ ًٍ حٿٰٴخٍُ ًىٌ ٫ڀَ حٿڄنزَ رخٿٴ٤ٔخ١ ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض حٿنزِ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

ڃن طٸَد اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٗزَح طٸَد اٿْو ًٍح٫خ ًڃن طٸَد اٿَ حهلل ًٍح٫خ طٸَد اٿْو -
ًَٙ ًحهلل أ٫ڀَ ًأؿپ ًحهلل أ٫ڀَ رخ٫خ ًڃن أٷزپ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃخْٗخ أٷزپ حهلل اٿْو ڃي

 ًأؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٫ن ٫زْي حهلل رن أرِ  - 

 ؿ٬ٴَ ٫ن حٿلڄِٜ ٫ن أرِ ٣خٿذ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن ُنَ أڃش ٿڂ َّىخ طِنِ ؿڀيه حهلل ٌّځ -

 ڃن نخٍ. حٿٸْخڃش ر١ٌٔ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃيخؿَ أرِ حٿلٔن ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 
 ُّي رن ًىذ ٷخٽ:

ؿجنخ ڃن ؿنخُس ٳڄٍَنخ رؤرِ ًٍ ٳٸخٽ: ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ -
ى أڅ ّئًڅ ٳؤٍحى حٿڄئًڅ أڅ ّئًڅ ٿڀ٨يَ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أرَى ػڂ أٍح

ٳٸخٽ ٿو: أرَى ًحٿؼخٿؼش أٻزَ ٫ڀڄِ ٬ٗزش ٷخٽ ٿو: كظَ ٍأّنخ ٳِء حٿظڀٌٽ ٷخٽ: ٷخٽ: اڅ ٗيس 
 حٿلَ ڃن ٳْق ؿينڂ ٳبًح حٗظي حٿلَ ٳؤرَىًح رخٿٜٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫خٛڂ ٫ن حٿڄ٬ًٍَ رن  - 
 ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜخىٵ حٿڄٜيًٵ ّٸٌٽ:ٌّٓي ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛ

ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ حٿلٔنش ٫َ٘ أً أُّي ًحٿْٔجش ًحكيس أً أٯٴَىخ ٳڄن ٿٸْنِ ٙ َّ٘ٹ -
 رِ ْٗجخ رٸَحد حٍٕٝ ه٤ْجش ؿ٬ڀض ٿو ڃؼڀيخ ڃٰٴَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس كيػنخ كڄْي ٫ن ٫زي حهلل  - 
 ڃض ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:رن حٿٜخ

ّٸ٤٪ ٛٚس حٿَؿپ اًح ٿڂ ّټن رْن ّيّو ڃؼپ أهَس حٿَكپ حٿڄَأس ًحٿلڄخٍ ًحٿټڀذ حٌٕٓى -
ٷخٽ: ٷڀض ٕرِ ًٍ ڃخ رخٽ حٿټڀذ حٌٕٓى ڃن حٿټڀذ حٕكڄَ ٷخٽ: ّخ حرن أهِ ٓؤٿض ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڄخ ٓؤٿظنِ ٳٸخٽ: حٿټڀذ حٌٕٓى ٤ْٗخڅ.
كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن كڄْي ٫ن ٫زي حهلل  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 رن حٿٜخڃض ٷخٽ: ٷخٽ أرٌ ًٍ:
ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿَؿپ ّلذ حٿٸٌځ ٙ ّٔظ٤ْ٪ أڅ ٬ّڄپ رؤ٫ڄخٿيڂ ٷخٽ: أنض ّخ أرخ ًٍ -

 ڃ٪ ڃن أكززض ٷخٽ: ٷڀض: ٳبنِ أكذ حهلل ًٌٍٓٿو ٬ّْيىخ ڃَس أً ڃَطْن.
يػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى كيػنخ أرٌ ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ ٫ن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ أنو ٷخٽ:
ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿَؿپ ٬ّڄپ حٿ٬ڄپ ٳْلڄيه حٿنخّ ٫ڀْو ًّؼنٌڅ ٫ڀْو رو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: طڀٺ ٫خؿپ رٍَ٘ حٿڄئڃن.
نخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ أرٌ ٫ڄَحڅ ٫ن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػ - 

 رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
أًٛخنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٣زوض ٷيٍح أڅ أٻؼَ ڃَٷظيخ ٳبنيخ أًٓ٪ -

 ٿڀـَْحڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ڃ٬ظڄَ رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 

 أرِ كَد حرن حٌٕٓى حٿيّڀِ ٫ن ٫ڄو ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ىحًى رن أرِ ىني ٫ن
أطخنِ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ نخثڂ ٳِ ڃٔـي حٿڄيّنش ٳ٠َرنِ رَؿڀو ٳٸخٽ: أٙ -

أٍحٹ نخثڄخ ٳْو ٷخٽ: ٷڀض: ّخ نزِ حهلل ٯڀزظنِ ٫ْنِ ٷخٽ: ٻْٲ طٜن٪ اًح أهَؿض ڃنو ٷخٽ: 
طٜن٪ اًح أهَؿض ڃنو ٷخٽ: ڃخ أٛن٪ ّخ  آطِ حٿ٘خځ حٍٕٝ حٿڄٸيٓش حٿڄزخٍٻش ٷخٽ: ٻْٲ

نزِ حهلل أَٟد رْٔٴِ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أٙ أىٿٺ ٫ڀَ ڃخ ىٌ هَْ ٿٺ ڃن 
 ًٿٺ ًأٷَد ٍٗيح طٔڄ٪ ًط٤ْ٪ ًطنٔخٵ ٿيڂ كْغ ٓخٷٌٹ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ًٓڀْڄخڅ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ  - 
 رْو ٷخٽ:حٿظْڄِ ٫ن أ

ٻنض أ٫َٝ ٫ڀْو ٬ًَّٝ ٫ڀِ ٳِ حٿٔټش ٳْڄَ رخٿٔـيس ٳْٔـي ٷخٽ: ٷڀض: أطٔـي ٳِ -
حٿٔټش ٷخٽ: ن٬ڂ ٓڄ٬ض أرخ ًٍ ّٸٌٽ: ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷڀض: ّخ 
ٌٍٓٽ حهلل أُ ڃٔـي ًٟ٪ ٳِ حٍٕٝ أًٽ ٷخٽ: حٿڄٔـي حٿلَحځ ٷخٽ: ٷڀض: ػڂ أُ ٷخٽ: ػڂ 

: ٷڀض: ٻڂ رْنيڄخ ٷخٽ: أٍر٬ٌڅ ٓنش ٷخٽ: ػڂ أّنڄخ أىٍٻظٺ حٿٜٚس حٿڄٔـي حٕٷَٜ ٷخٽ
 ٳٜپ ٳيٌ ڃٔـي ًٷي ٷخٽ أرٌ ٫ٌحنش: ٻنض أٷَأ ٫ڀْو ًّٸَأ ٫ڀِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٬ْٓي رن أرِ حٿلٔن  - 
 ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض:

٬و ؿخٍّش ٿو ٳـ٬ڀض طٸ٠ِ كٌحثـو ٷخٽ: ٳٴ٠پ أنو ٻخڅ ڃ٪ أرِ ًٍ ٳوَؽ ٤٫خإه ًڃ-
ڃ٬يخ ٓز٪ ٷخٽ: ٳؤڃَىخ أڅ ط٘ظَُ رو ٳڀٌٓخ ٷخٽ: ٷڀض ٿو: ٿٌ حىهَطو ٿڀلخؿش طنٌرٺ أً 
ٿڀ٠ْٲ ّنِٽ رٺ ٷخٽ: اڅ هڀْڀِ ٫يي اٿِ أڅ أّڄخ ًىذ أً ٳ٠ش أًٻِ ٫ڀْو ٳيٌ ؿڄَ 

 ٫ڀَ ٛخكزو كظَ ّٴَٯو ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ.
أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ّلَْ كيػنِ أرٌ ٛخٿق ٫ن ٍؿپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

ڃن رنِ أٓي ٬ًّڀَ كيػنخ ّلَْ ٫ن ًٻٌحڅ أرِ ٛخٿق ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ أٓي أڅ أرخ ًٍ 
 أهزَه ٷخٽ:

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٗي أڃظِ ٿِ كزخ ٷٌځ ّټٌنٌڅ أً ّوَؿٌڅ ر٬يُ -
 ٌّى أكيىڂ أنو أ٤٫َ أىڀو ًڃخٿو ًأنو ٍآنِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حٕؿڀق ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرِ  - 
 حٌٕٓى ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 اڅ أكٔن ڃخ ٯَْ رو حٿْ٘ذ حٿلنخء ًحٿټظڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃـخىي  - 

 ْڀَ ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:٫ن حرن أرِ ٿ
 ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل ٻنِ ڃن ٻنٌُ حٿـنش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٷيحڃش حٿ٬خڃَُ ٫ن ؿَٔس رنض ىؿخؿش ٫ن  - 

 أرِ ًٍ 
٫زخىٹ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷَأ ىٌه حّٓش ٳَىىىخ كظَ أٛزق }اڅ ط٬ٌريڂ ٳبنيڂ -

 ًاڅ طٰٴَ ٿيڂ ٳبنٺ أنض حٿ٬ِِّ حٿلټْڂ{.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٬ٗزش ٫ن أرِ ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ ٫ن ٫زي حهلل  - 

 رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٛپ حٿٜٚس ٿٌٷظيخ.-
ڄٖ ٫ن ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕ - 

 أرْو ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷڀض:
ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ ڃٔـي ًٟ٪ أًٽ ٷخٽ: حٿڄٔـي حٿلَحځ ٷخٽ: ٷڀض: ػڂ أُ ٷخٽ: ػڂ حٿڄٔـي -

 حٕٷَٜ ٷخٽ: ٷڀض: ٻڂ رْنيڄخ ٷخٽ أٍر٬ٌڅ ٓنش ػڂ أّنڄخ أىٍٻظٺ حٿٜٚس ٳٜپ ٳيٌ ڃٔـي.
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 ٫ڄٖ ٳٌٻَه اٙ أنو ٷخٽ:كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زيس كيػنخ حٕ - 
 أُ ڃٔـي ًٟ٪ ٳِ حٍٕٝ أًٽ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًريِ ٷخٙ: كيػنخ ِّّي رن ارَحىْڂ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ  - 

 ريِ: كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٷخٽ:
ٷڀض ٕرِ ًٍ: ٿٌ أىٍٻض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓؤٿظو ٷخٽ: ٫ن أُ ِٗء ٷڀض: 

 ٍأّض ٍرٺ ٳٸخٽ ٷي ٓؤٿظو ٳٸخٽ: نٌٍ أنَ أٍحه ٬ّنِ: ٫ڀَ ٣َّٶ حّٗـخد. ىپ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿڄ٬ًٍَ رن ٌّٓي ٫ن أرِ  - 

 ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
و ًّوزؤ ّئطَ رخٿَؿپ ٌّځ حٿٸْخڃش ٳْٸخٽ: ح٫ٌَٟح ٫ڀْو ٰٛخٍ ًنٌرو ٷخٽ: ٳظ٬َٝ ٫ڀْ-

٫نو ٻزخٍىخ ٳْٸخٽ: ٫ڄڀض ٌّځ ٻٌح ًٻٌح ٻٌح ًٻٌح ًىٌ ڃٸَ ٙ ّنټَ ًىٌ ڃ٘ٴٶ ڃن حٿټزخٍ 
ٳْٸخٽ: أ٤٫ٌه ڃټخڅ ٻپ ْٓجش كٔنش ٷخٽ: ٳْٸٌٽ: اڅ ٿِ ًنٌرخ ڃخ أٍحىخ ٷخٽ: ٷخٽ أرٌ ًٍ: 

 ٳڀٸي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٟلٺ كظَ ريص نٌحؿٌه.
كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃـخىي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

أرِ ٿْڀَ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًكيػنخ ٬ّڀَ كيػنخ 
ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل.أٙ أىٿٺ ٫ڀَ ٻنِ ڃن ٻنٌُ حٿـنش ٙ ك-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ڃٔيَ ٫ن هَٗش  - 

 رن حٿلَ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ّخ أرخ ًٍ حن٨َ أٍٳ٪ ٍؿپ ٳِ حٿڄٔـي ٷخٽ: ٳن٨َص ٳبًح ٍؿپ ٫ڀْو كڀش ٷخٽ: ٷڀض: ىٌح -

أًٟ٪ ٍؿپ ٳِ حٿڄٔـي ٷخٽ: ٳن٨َص ٳبًح ٍؿپ ٫ڀْو أهٚٵ ٷخٽ: ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ: حن٨َ 
ٷڀض: ىٌح ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٿيٌح ٫ني حهلل أهَْ ٌّځ حٿٸْخڃش ڃن ڃپء 

 حٍٕٝ ڃن ڃؼپ ىٌح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٬ًّڀَ ٷخٙ: كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ُّي رن ًىذ  - 

 ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
أڃِ٘ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿڄٔـي ٳٸخٽ: ّخ أرخ ًٍ حٍٳ٪ ٍأٓٺ ٳخن٨َ  ٻنض-

 اٿَ أٍٳ٪ ٍؿپ ٳِ حٿڄٔـي ٳٌٻَ حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ُّي رن ًىذ ٫ن  - 

 أرِ ًٍ ٳٌٻَ حٿليّغ ًٷخٽ:
خٽ أرٌ ڃ٬خًّش ٫ن ُّي ًكيػنخ أرٌ هَْ ٫ني حهلل ڃن ٷَحد حٍٕٝ ڃؼپ ىٌح ًٻٌح ٷ-

 ڃ٬خًّش كيػنخ ُحثيس ٫ن ح٫ٕڄٖ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ڃٔيَ ٫ن هَٗش ٳٌٻَه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿڄ٬ًٍَ رن ٌّٓي ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ  - 

 ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٿڄخٽ ىټٌح ًىټٌح ًىټٌح ًٷڀْپ ڃخ ىڂ.حٕٻؼًَڅ ىڂ حٕٓٴڀٌڅ ٌّځ حٿٸْخڃش اٙ ڃن ٷخٽ رخ-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٙ: كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ٫ڄَحڅ  - 
حٿـٌنِ ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ: ٓڄ٬ض أرخ ٫ڄَحڅ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض حرن أهِ أرِ ًٍ 

 ًٻخڅ أرٌ ًٍ ٫ڄو ٫ن أرِ ًٍ أنو ٷخٽ:
ڄپ ّلزو حٿنخّ ٫ڀْو ٷخٽ: طڀٺ ٫خؿپ رٍَ٘ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض حٿَؿپ ٬ّڄپ حٿ٬-

 حٿڄئڃن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿڄ٬ًٍَ رن ٌّٓي ٫ن أرِ  - 

 ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ڃخ ڃن ٛخكذ ارپ ًٙ رٸَ ًٙ ٯنڂ ٙ ّئىُ ُٻخطيخ اٙ ؿخءص ٌّځ حٿٸْخڃش أ٨٫ڂ ڃخ -

٤لو رٸًَنيخ ًط٤ئه رؤهٴخٳيخ ٻڀڄخ نٴٌص أهَحىخ ٫خىص ٫ڀْو أًٙىخ كظَ ٻخنض ًأٓڄنو طن
 ّٸ٠َ رْن حٿنخّ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن  - 
 ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:

 : ٤ْٗخڅ.ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿټڀذ حٌٕٓى حٿزيْڂ ٳٸخٽ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ ٫ن ڃْڄٌڅ  - 

 ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ: ٷڀض:
ّخ ٌٍٓٽ حهلل أًٛنِ ٷخٽ: حطٶ حهلل كْؼڄخ ٻنض ًأطز٪ حٿْٔجش حٿلٔنش طڄليخ ًهخٿٶ حٿنخّ -

 ٗزْذ ٫ن ڃ٬خً ػڂ ٍؿ٪.روڀٶ كٔن ٷخٽ أرِ: ًٻخڅ كيػنخ رو ًٻْ٪ ٫ن ڃْڄٌڅ رن أرِ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٍؿپ ٫ن هَٗش ٫ن أرِ ًٍ  - 

ًحٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ٫ڀِ رن ڃيٍٹ ٫ن هَٗش ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٷخٽ:

 ػٚػش ٙ ّټڀڄيڂ حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش ًٙ ّن٨َ اٿْيڂ ًٙ ِّٻْيڂ ًٿيڂ ٫ٌحد أٿْڂ ٷڀض: ّخ-
ٌٍٓٽ حهلل ڃن ىڂ ٳٸي هخرٌح ًهًَٔح ٷخٽ: حٿڄنخڅ ًحٿڄٔزپ ًحٿڄنٴٶ ٓڀ٬ظو رخٿلڀٲ 

 حٿٴخؿَس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٫ن أرْو ٫ن  - 

 أرِ ًٍ ٷخٽ:
ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٷٌٿو ط٬خٿَ }ًحٿ٘ڄْ طـَُ ٿڄٔظٸَ ٿيخ{ ٷخٽ: -

 َىخ طلض حٿ٬َٕ.ڃٔظٸ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 

 ٓڀْڄخڅ رن ڃٔيَ ٫ن هَٗش رن حٿلَ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٳٌٻَ حٿليّغ ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ: حٿڄنخڅ رڄخ أ٤٫َ -

 ًحٿڄٔزپ اُحٍه.
رِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن أرِ ىٚٽ ٫ن رټَ ٫ن أرِ ًٍ أڅ حٿنزِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو:
 حن٨َ ٳبنٺ ٿْْ روَْ ڃن أكڄَ ًٙ أٌٓى اٙ أڅ طٴ٠ڀو رظٸٌٍ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ًزي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ  - 
حٿلَ ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل  ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ڃٔيَ ٫ن هَٗش رن

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ػٚػش ٙ ّټڀڄيڂ حهلل: حٿڄنخڅ حٿٌُ ٙ ٤٬ِّ ْٗجخ اٙ ڃنش ًحٿڄٔزپ اُحٍه ًحٿڄنٴٶ ٓڀ٬ظو -

 رخٿلڀٲ حٿٴخؿَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ًحٛپ ٫ن حٿڄ٬ًٍَ ٫ن  - 

 ڀڂ ٷخٽ:أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ
اهٌحنټڂ ؿ٬ڀيڂ حهلل ٳظنش طلض أّيّټڂ ٳڄن ٻخڅ أهٌس طلض ّيّو ٳڀ٬٤ْڄو ڃن ٬٣خڃو -

 ًٿْټٔو ڃن ٿزخٓو ًٙ ّټڀٴو ڃخ ّٰڀزو ٳبڅ ٻڀٴو ڃخ ّٰڀزو ٳڀ٬ْنو ٫ڀْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٫ڄَ رن ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ڃـخىي: ٫ن أرِ ًٍ  - 

 ڀْو ًٓڀڂ:ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫
 ٿڂ ّز٬غ حهلل نزْخ اٙ رڀٰش ٷٌڃو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن ٫ڄَ رن ٬ْٓي ٫ن رَ٘ رن  - 

 ٫خٛڂ ٫ن ٫خٛڂ ٷخٽ: ٷخٽ ٫زي حهلل رن حٿلَع أرٌه ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷڀض:
ٜڀِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٓزٸنخ أٛلخد حٕڃٌحٽ حٿيػٌٍ ٓزٸخ رْنخ ّٜڀٌڅ ًٌّٜڃٌڅ ٻڄخ ن-

ًنٌٜځ ٫ًنيىڂ أڃٌحٽ ّظٜيٷٌڅ ريخ ًٿْٔض ٫نينخ أڃٌحٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ: أٙ أهزَٹ ر٬ڄپ اڅ أهٌص رو أىٍٻض ڃن ٻخڅ ٷزڀٺ ًٳض ڃن ّټٌڅ ر٬يٹ اٙ أكيح 
أهٌ رڄؼپ ٫ڄڀٺ طٔزق هڀٲ ٻپ ٛٚس ػٚػخ ًػٚػْن ًطلڄي ػٚػخ ًػٚػْن ًطټزَ أٍر٬خ 

 ًػٚػْن.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿڄ٬ًٍَ رن ٌّٓي ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي - 

 ًٍ ٷخٽ:
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخٿٔخ ٳِ ٧پ حٿټ٬زش ٷخٽ ٳؤٷزڀض ٳڀڄخ ٍآنِ ٷخٽ: ىڂ -

حٕهًَٔڅ ًٍد حٿټ٬زش ٳـڀٔض ٳڀڂ أطٸخٍ أڅ ٷڄض اٿْو ٳٸڀض: ڃن ىڂ ٳيحٹ أرِ ًأڃِ ٷخٽ: 
 خٽ رخٿڄخٽ ىټٌح ًىټٌح ًىټٌح ًٷڀْپ ڃخ ىڂ.ىڂ حٕٻؼًَڅ ڃخٙ اٙ ڃن ٷ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٷَس كيػنخ حٿلٔن كيػنِ ٬ٜ٬ٛش  - 
 رن ڃ٬خًّش ٷخٽ:

حنظيْض اٿَ حٿَرٌس ٳبًح أنخ رؤرِ ًٍ ٷي طڀٸخنِ رًَحكپ ٷي أًٍىىخ ػڂ أٛيٍىخ ًٷي أ٫ڀٶ -
ًٻخڅ هڀٸخ ڃن أهٚٵ حٿ٬َد ٷڀض: ّخ أرخ ٷَرش ٳِ ٫نٶ ر٬َْ ڃنيخ ٿَْ٘د ًّٔٸِ أٛلخرو 

ًٍ ڃخ ٿٺ ٷخٽ: ٿِ ٫ڄڀِ ٷڀض: اّو ّخ أرخ ًٍ ڃخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ّٸٌٽ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أنٴٶ ًُؿْن ڃن ڃخٿو حرظيٍطو 

هْٚ ٳٴَٓخڅ  كـزش حٿـنش ٷڀنخ: ڃخ ىٌحڅ حٿًِؿخڅ ٷخٽ: اڅ ٻخنض ٍؿخٙ ٳَؿٚڅ ًاڅ ٻخنض
ًاڅ ٻخنض ارٚ ٳز٬َْحڅ كظَ ٫ي أٛنخٱ حٿڄخٽ ٻڀو ٷڀض: ّخ أرخ ًٍ اّو ڃڄخ ٓڄ٬ض ڃن 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: 
ڃخ ڃن ڃٔڀڄْن ّظٌٳَ ٿيڂ ػٚػش ڃن حٿٌٿي ٿڂ ّزڀٌٰح حٿلنغ اٙ أىهڀو حهلل حٿـنش رٴ٠پ 

 ڄْٜزش.ٍكڄظو ٿڀ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ڃييُ كيػنخ ًحٛپ حٕكيد ٫ن ڃ٬ًٍَ  - 
 رن ٌّٓي ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ:

أطخنِ آص ڃن ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٳؤهزَنِ أً ٷخٽ: ٳزَ٘نِ ٗٺ ڃييُ أنو ڃن ڃخص ڃن أڃظِ -
 څ ُنَ ًاڅ َٓٵ ٷخٽ: ًاڅ ُنَ ًاڅ َٓٵ.ٙ َّ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ىهپ حٿـنش ٷڀض: ًا

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓٚځ أرٌ حٿڄنٌٍ ٫ن ڃلڄي رن ًحٓ٪ ٫ن  - 
 ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:

أڃَنِ هڀْڀِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٔز٪ أڃَنِ رلذ حٿڄٔخٻْن ًحٿينٌ ڃنيڂ ًأڃَنِ أڅ -
اٿَ ڃن ىٌ ٳٌٷِ ًأڃَنِ أڅ أٛپ حٿَكڂ ًاڅ أىرَص  أن٨َ اٿَ ڃن ىٌ ىًنِ ًٙ أن٨َ

ًأڃَنِ أڅ ٙ أٓؤٽ أكيح ْٗجخ ًأڃَنِ أڅ أٷٌٽ رخٿلٶ ًاڅ ٻخڅ ڃَح ًأڃَنِ أڅ ٙ أهخٱ 
ٳِ حهلل ٿٌڃش ٙثڂ ًأڃَنِ أڅ أٻؼَ ڃن ٷٌٽ: ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل ٳبنين ڃن ٻنِ طلض 

 حٿ٬َٕ.
ػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كي - 

 أٓڄخء:
أنو ىهپ ٫ڀَ أرِ ًٍ ًىٌ رخٿَرٌس ٫ًنيه حڃَأس ٿو ٌٓىحء ڃٰٔزش ٿْْ ٫ڀْيخ أػَ حٿڄـخٓي -

ًٙ حٿوڀٌٵ ٷخٽ: ٳٸخٽ: أٙ طن٨ًَڅ اٿَ ڃخ طؤڃَنِ رو ىٌه حٿٌّٔيحء طؤڃَنِ أڅ آطِ 
ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫يي اٿِ أڅ حٿ٬َحٵ ٳبًح أطْض حٿ٬َحٵ ڃخٿٌح ٫ڀِ رينْخىڂ ًاڅ هڀْڀ

ىًڅ ؿَٔ ؿينڂ ٣َّٸخ ًح ىكٞ ًڃِٿش ًانخ نؤطِ ٫ڀْو ًٳِ أكڄخٿنخ حٷظيحٍ ًكيع ڃ٤َ 
أ٠ّخ رخٿليّغ أؿڄ٪ ٳِ ٷٌٽ أكيىڄخ: أڅ نؤطِ ٫ڀْو ًٳِ أكڄخٿنخ حٷظيحٍ ًٷخٽ حٓهَ اڅ 

ٍ أهٍَ أڅ نؤطِ ٫ڀْو ًٳِ أكڄخٿنخ حٷظيحٍ ًٷخٽ حٓهَ اڅ نؤطِ ٫ڀْو ًٳِ أكڄخٿنخ ح٤ٟيخ
 ننـٌ ٫ن أڅ نؤطِ ٫ڀْو ًنلن ڃٌحٷَْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ حٿڄزخٍٹ رن ٳ٠خٿش ٫ن أرِ ن٬خڃش كيػنِ  - 
 ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ح حٿٜٚس ٿٌٷظيخ ّخ أرخ ًٍ انيخ ٓظټٌڅ ٫ڀْټڂ أثڄش ّڄْظٌڅ حٿٜٚس ٳبڅ أىٍٻظڄٌىڂ ٳٜڀٌ-
 ًحؿ٬ڀٌح ٛڀٌحطټڂ ڃ٬يڂ نخٳڀش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ حٿڄزخٍٹ كيػنِ أرٌ ن٬خڃش كيػنِ ٫زي حهلل  - 
 رن حٿٜخڃض أڅ أرخ ًٍ ٷخٽ ٿو: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ّخ أرخ ًٍ انيخ ٓظټٌڅ أثڄش ٳٌٻَ حٿليّغ.-
ِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٫ن ىحًى ٫ن حٿٌٿْي رن ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 ٫نن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
ٛڄنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍڃ٠خڅ ٳڀڂ ّٸڂ رنخ ْٗجخ ڃن حٿ٘يَ كظَ اًح -

ٻخڅ ٿْڀش أٍر٪ ٫ًَّ٘ن ٷخځ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٻخى أڅ ٌّىذ ػڀغ 
حٿڀْڀش حٿظِ طڀْيخ ٿڂ ّٸڂ رنخ ٳڀڄخ ٻخنض ٿْڀش ٓض ٫ًَّ٘ن ٷخځ رنخ ٌٍٓٽ حهلل حٿڀْپ ٳڀڄخ ٻخنض 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٻخى أڅ ٌّىذ ػڀغ حٿڀْپ ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٌ نٴڀظنخ رٸْش 
ٿْڀظنخ ىٌه ٷخٽ: ٙ اڅ حٿَؿپ اًح ٷخځ ڃ٪ حٗڃخځ كظَ ّنَٜٱ كٔذ ٿو ٷْخځ ٿْڀش ٳڀڄخ ٻخنض 

ٿڂ ّٸڂ رنخ ٳڀڄخ اڅ ٻخنض ٿْڀش ػڄخڅ ٫ًَّ٘ن ؿڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حٿڀْڀش حٿظِ طڀْيخ 
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ًٓڀڂ أىڀو ًحؿظڄ٪ ٿو حٿنخّ ٳٜڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٻخى ّٴٌطنخ 
 حٿٴٚف ٷخٽ: ٷڀض: ًڃخ حٿٴٚف ٷخٽ: حٿٔلٌٍ ػڂ ٿڂ ّٸڂ رنخ ّخ حرن أهِ ْٗجخ ڃن حٿ٘يَ.

كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ًزي حٿٜڄي حٿڄ٬نِ ٷخٙ: كيػنخ ىڄخځ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
ٷظخىس ٷخٽ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ أٓڄخء ًٷخٽ ٫زي حٿٜڄي حٿَكزِ: 

 ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْڄخ ًَُّ ٫ن ٍرو ٫ِ ًؿپ:
ِ آىځ ّو٤ت رخٿڀْپ انِ كَڃض ٫ڀَ نٴِٔ حٿ٨ڀڂ ٫ًڀَ ٫زخىُ أٙ ٳٚ ط٨خٿڄٌح ٻپ رن-

ًحٿنيخٍ ػڂ ّٔظٰٴَنِ ٳؤٯٴَ ٿو ًٙ أرخٿِ ًٷخٽ: ّخ رنِ آىځ ٻڀټڂ ٻخڅ ٟخٙ اٙ ڃن ىيّض 
ًٻڀټڂ ٻخڅ ٫خٍّخ اٙ ڃن ٻٌٔص ًٻڀټڂ ٻخڅ ؿخث٬خ اٙ ڃن أ٬٣ڄض ًٻڀټڂ ٻخڅ ٧ڄآنخ اٙ 
ڃن ٓٸْض ٳخٓظييًنِ أىيٻڂ ًحٓظټٌٔنِ أٻٔټڂ ًحٓظ٬٤ڄٌنِ أ٬٣ڄټڂ ًحٓظٔٸٌنِ أٓٸټڂ 

خىُ ٿٌ أڅ أًٿټڂ ًآهَٻڂ ًؿنټڂ ًانٔټڂ ًَْٰٛٻڂ ًٻزَْٻڂ ًًٻَٻڂ ًأنؼخٻڂ ٷخٽ ّخ ٫ز
٫زي حٿٜڄي: ٫ًْٔټڂ ًرْنټڂ ٫ڀَ ٷڀذ أطٸخٻڂ ٍؿٚ ًحكيح ٿڂ طِّيًح ٳِ ڃڀټِ ْٗجخ ًٿٌ أڅ 
أًٿټڂ ًآهَٻڂ ًؿنټڂ ًانٔټڂ ًَْٰٛٻڂ ًٻزَْٻڂ ًًٻَٻڂ ًأنؼخٻڂ ٫ڀَ ٷڀذ أٻٴَٻڂ 

 ٻڄخ ّنٸٚ ٍأّ حٿڄو٢ْ ڃن حٿزلَ.ٍؿٚ ٿڂ طنٸٌٜح ڃن ڃڀټِ ْٗجخ اٙ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٫ن أرْو  - 

 ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷڀض:
ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ ڃٔـي ًٟ٪ ٳِ حٍٕٝ أًٽ ٷخٽ: حٿڄٔـي حٿلَحځ ٷخٽ: ٷڀض: ػڂ أُ -

ٿڄٸيّ ٷخٽ: ٷڀض: ٻڂ رْنيڄخ ٷخٽ: ٷخٽ: ػڂ حٿڄٔـي حٕٷَٜ ٷخٽ أرٌ ڃ٬خًّش: ٬ّنِ رْض ح
أٍر٬ٌڅ ٓنش ًأّنڄخ أىٍٻظٺ حٿٜٚس ٳٜپ ٳبنو ڃٔـي ٷخٽ أرِ: ًحرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش 

 ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش حٿزَحء ٷخٽ: - 
ؤطخنِ ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٳؤٿٸْض ٿو ٻَْٓخ ٳـڀْ ٫ڀْو ٳٌٻَص أهَ حرن ُّخى حٿٜٚس ٳ-

ٿو ٛنْ٪ حرن ُّخى ٳ٬ٞ ٫ڀَ ٗٴظو ًَٟد ٳوٌُ ًٷخٽ: انِ ٓؤٿض أرخ ًٍ ٻڄخ ٓؤٿظنِ 
ٳ٠َد ٳوٌُ ٻڄخ َٟرض ٫ڀَ ٳوٌٹ ًٷخٽ: انِ ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ظيخ ٳبڅ أىٍٻظٺ ٻڄخ ٓؤٿظنِ ٳ٠َد ٳوٌُ ٻڄخ َٟرض ٳوٌٹ ٳٸخٽ: ٛپ حٿٜٚس ٿٌٷ
 ڃ٬يڂ ٳٜپ ًٙ طٸپ انِ ٷي ٛڀْض ًٙ أٛڀِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٌّنْ ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن ٫زي حهلل  - 
 رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

څ ٿڂ ّټن رْن ّيّو اًح أكيٻڂ ٷخځ ّٜڀِ ٳبنو ّٔظَه اًح ٻخڅ رْن ّيّو ڃؼپ أهَس حٿَكپ ٳب-
ڃؼپ أهَس حٿَكپ ٳبنو ّٸ٤٪ ٛٚطو حٿلڄخٍ ًحٿڄَأس ًحٿټڀذ حٌٕٓى ٷخٽ: ٳٸڀض: ّخ أرخ ًٍ 
ڃخ رخٽ حٿټڀذ حٌٕٓى ڃن حٿټڀذ حٕكڄَ ڃن حٿټڀذ حٕٛٴَ ٳٸخٽ: ّخ حرن أهِ ٓؤٿض ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڄخ ٓؤٿظنِ ٳٸخٽ: حٿټڀذ حٌٕٓى ٤ْٗخڅ.
كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء رن حٿ٘وَْ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 حٕكنٲ رن ٷْْ ٷخٽ:
ٷيڃض حٿڄيّنش ٳزْنخ أنخ ٳِ كڀٸش ٳْيخ ڃٖ ڃن ٷَّٖ اً ؿخء ٍؿپ ٳٌٻَ حٿليّغ ٳخطز٬ظو -

كظَ ؿڀْ اٿَ ٓخٍّش ٳٸڀض: ڃخ ٍأّض ىئٙء اٙ ٻَىٌح ڃخ ٷڀض ٿيڂ ٳٸخٽ: اڅ هڀْڀِ أرخ 
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٫ڀْو ًٓڀڂ ى٫خنِ ٳٸخٽ: ّخ أرخ ًٍ ٳؤؿزظو ٳٸخٽ: ىپ طٍَ أكيح ٳن٨َص ڃخ حٿٸخٓڂ ٛڀَ حهلل 
٫ٚ ڃن حٿ٘ڄْ ًأنخ أ٧نو ّز٬ؼنِ ٳِ كخؿش ٳٸڀض: أٍحه ٷخٽ: ڃخ َّٔنِ أڅ ٿِ ڃؼڀو ًىزخ 

 أنٴٸو ٻڀو اٙ ػٚػش حٿينخنَْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ:  - 

 ض ٌّٓي رن حٿلخٍع ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:ٓڄ٬
ڃخ أكذ أڅ ٿِ ڃؼپ أكي ًىزخ ٷخٽ ٬ٗزش أً ٷخٽ: ڃخ أكذ أڅ ٿِ أكيح ًىزخ أى٩ ڃن ٌّځ -

 أڃٌص ىّنخٍح أً نٜٲ ىّنخٍ اٙ ٿَّٰڂ.
ڃَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

 أرِ حٿزوظَُ ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀِ ًٓڀڂ.
أنو ًٻَ أْٗخء ّئؿَ ٳْيخ حٿَؿپ كظَ ًٻَ ٿِ ٯْ٘خڅ أىڀو ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل أّئؿَ -

ٳِ ٗيٌطو ّْٜزيخ ٷخٽ: أٍأّض ٿٌ ٻخڅ آػڄخ أٿْْ ٻخڅ ّټٌڅ ٫ڀْو حٿٌٍُ ٳٸخٿٌح: ن٬ڂ ٷخٽ: 
 ٳټٌٿٺ ّئؿَ.

كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ: كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
 ٫ڄَحڅ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:

أًٛخنِ هڀْڀِ ٫ڀْو حٿٔٚځ رؼٚػش حٓڄ٪ ًأ٣٪ ًٿٌ ٿ٬زي ڃـي٩ ح٣َٕحٱ ًاًح ٛن٬ض -
ڃَٷش ٳؤٻؼَ ڃخءىخ ػڂ حن٨َ أىپ رْض ڃن ؿَْحنٺ ٳؤٛزيڂ ڃنو رڄ٬ًَٱ ًٛپ حٿٜٚس 

 حٗڃخځ ٷي ٛڀَ ٳٸي أكَُص ٛٚطٺ ًاٙ ٳيِ نخٳڀش. ٿٌٷظيخ ًاًح ًؿيص
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٬ٗزش  - 

٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٫ن أرِ ٫زي حهلل حٿـَُٔ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٫ن نزِ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:

 أڅ ّٸٌٽ حٿ٬زي ٓزلخڅ حهلل ًرلڄيه ٷخٽ كـخؽ: أنو ٓؤٽ حٿنزِ اڅ أكذ حٿټٚځ اٿَ حهلل-
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أكذ حٿ٬ڄپ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ أً ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: 

 اڅ أكذ حٿټٚځ اٿَ حهلل ٓزلخڅ حهلل ًرلڄيه.
ْي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ: كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كڄ - 

 ىٚٽ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
ّٸ٤٪ حٿٜٚس اًح ٿڂ ّټن رْن ّيُ حٿَؿپ ڃؼپ أهَس حٿَكپ: حٿڄَأس ًحٿلڄخٍ ًحٿټڀذ -

حٌٕٓى ٳٸڀض: ڃخ رخٽ حٌٕٓى ٳِ حٕكڄَ ٳٸخٽ: ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڄخ 
 ٌٓى ٤ْٗخڅ.ٓؤٿظنِ ٳٸخٽ: اڅ حٕ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ًحٛپ حٕكيد أهزَنِ ٷخٽ:  - 
 ٓڄ٬ض حٿڄ٬ًٍَ رن ٌّٓي ٷخٽ:

ٿٸْض أرخ ًٍ رخٿَرٌس ٫ًڀْو ػٌد ٫ًڀَ ٯٚڃو ػٌد ٳٌٻَ ڃ٬نخه أُ: ڃ٬نَ حٿليّغ حٿٌُ -
 ر٬يه.

: كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ًحٛپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ - 
 حٕكيد ٫ن حٿڄ٬ًٍَ رن ٌّٓي ٷخٽ كـخؽ: ٓڄ٬ض حٿڄ٬ًٍَ ٷخٽ:
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ٍأّض أرخ ًٍ ٫ًڀْو كڀش ٷخٽ كـخؽ رخٿَرٌس ٫ًڀَ ٯٚڃو ڃؼڀو ٷخٽ كـخؽ ڃَس أهٍَ: -
ٳٔؤٿظو ٫ن ًٿٺ ٳٌٻَ أنو ٓخد ٍؿٚ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬َْه 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل رؤڃو ٷخٽ: ٳؤطَ حٿَؿپ حٿنزِ ٛڀَ 
٫ڀْو ًٓڀڂ: انٺ حڃَإ ٳْٺ ؿخىڀْش اهٌحنټڂ هٌٿټڂ ؿ٬ڀيڂ حهلل طلض أّيّټڂ ٳڄن ٻخڅ أهٌه 
طلض ّيه ٳڀ٬٤ْڄو ڃڄخ ّؤٻپ ًٿْټٔو ڃڄخ ّڀزْ ًٙ طټڀٴٌىڂ ڃخ ّٰڀزيڂ ٳبڅ ٻڀٴظڄٌىڂ 

 ٳؤ٫ْنٌىڂ ٫ڀْو.
لڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ًحٛپ حٕكيد ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ - 

 حٿڄ٬ًٍَ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ ًٍ ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 أطخنِ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳزَ٘نِ.-
ًٷخٽ: كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن ُّي رن ًىذ ٫ن أرِ ًٍ حٿٰٴخٍُ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
ٔٚځ أنو ڃن ڃخص ڃن أڃظٺ ٙ َّ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ىهپ حٿـنش ٷخٽ: رَ٘نِ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿ-

 ٷڀض: ًاڅ ُنَ ًاڅ َٓٵ ٷخٽ: ًاڅ ُنَ ًاڅ َٓٵ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًريِ ًكـخؽ ٷخٿٌح: كيػنخ ٬ٗزش ٫ن  - 

ًحٛپ ٷخٽ ريِ: كيػنخ ًحٛپ حٕكيد ٫ن ڃـخىي ًٷخٽ كـخؽ: ٓڄ٬ض ڃـخىيح ٫ن أرِ 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ًٍ ٫ن

أ٤٫ْض هڄٔخ ٿڂ ٤٬ّين أكي ٷزڀِ ؿ٬ڀض ٿِ حٍٕٝ ٣يٌٍح ًڃٔـيح ًأكڀض ٿِ حٿٰنخثڂ -
ًٿڂ طلپ ٿنزِ ٷزڀِ ًنَٜص رخٿ٫َذ ڃَْٔس ٗيَ ٫ڀَ ٫يًُ ًر٬ؼض اٿَ ٻپ أكڄَ 

 ًأٌٓى ًأ٤٫ْض حٿ٘ٴخ٫ش ًىِ نخثڀش ڃن أڃظِ ڃن ٙ َّ٘ٹ رخهلل ْٗجخ.
نِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڀِ رن ڃيٍٹ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 أرِ ٫ٍُش ٫ن هَٗش رن حٿلَ ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
ػٚػش ٙ ّټڀڄيڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٌّځ حٿٸْخڃش ًٙ ّن٨َ اٿْيڂ ًٙ ِّّټيڂ ٷخٽ: ٳٸَأىخ ٌٍٓٽ -

رٌ ًٍ: هخرٌح ًهًَٔح هخرٌح ًهًَٔح حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚع ڃَحص ٷخٽ: ٳٸخٽ أ
ًهخرٌح ًهًَٔح ٷخٽ: ڃن ىڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: حٿڄٔزپ اُحٍه ًحٿڄنخڅ ًحٿڄنٴٶ ٓڀ٬ظو 

 رخٿلڀٲ حٿټخًد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن ّلَْ رن  - 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:ٓخځ ٫ن ڃٌَٓ رن ٣ڀلش ٫ن أرِ ًٍ أنو ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ 
 اًح ٛڄض ڃن ٗيَ ػٚػخ ٳٜڂ ػٚع ٫َ٘س ًأٍر٪ ٫َ٘س ًهڄْ ٫َ٘س.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن ڃنٌٍ  - 

حٿؼٌٍُ ٫ن أْٗخم ٿيڂ ٫ن أرِ ًٍ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ 
٬ّڀَ أرِ ٬ّڀَ ٫ن أْٗخم ٿو ٫ن أرِ ًٍ ٳٌٻَ ڃ٬نخه أڅ ٌٍٓٽ حهلل  ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃنٌٍ رن

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ٗخطْن طنظ٤لخڅ ٳٸخٽ:
 ّخ أرخ ًٍ ىپ طيٍُ ٳْڂ طنظ٤لخڅ ٷخٽ: ٙ ٷخٽ: ٿټن حهلل ّيٍُ ًْٓٸ٠ِ رْنيڄخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن حٿڄنٌٍ  - 
 ٿؼٌٍُ ٫ن أْٗخم ٿيڂ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:ح
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ٿٸي طَٻنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃخ ّظٸڀذ ٳِ حٿٔڄخء ٣خثَ اٙ ًٻَنخ ڃنو -
 ٫ڀڄخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٷ٤َ ٫ن حٿڄنٌٍ ٫ن أرِ ًٍ حٿڄ٬نِ. - 
َ أرِ حٿلٔن ڃن رنِ طْڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ ٬ٗزش: أنزؤنخ ڃيخؿ - 

 حهلل ڃٌٿَ ٿيڂ ٷخٽ:
ٍؿ٬نخ ڃن ؿنخُس ٳڄٍَنخ رِّي رن ًىذ ٳليع ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٻنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳؤٍحى حٿڄئًڅ أڅ ّئًڅ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرَى ػڂ أٍحى 
حص ٷخٽ: كظَ ٍأّنخ ٳِء أڅ ّئًڅ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرَى ٷخٿيخ ػٚع ڃَ

 حٿظڀٌٽ ٳٜڀَ ػڂ ٷخٽ: اڅ ٗيس حٿلَ ڃن ٳْق ؿينڂ ٳبًح حٗظي حٿلَ ٳؤرَىًح رخٿٜٚس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ًىخٗڂ ٷخٙ: كيػنخ ٿْغ كيػنِ ِّّي رن أرِ  - 

 كزْذ ٫ن أرِ ٗڄخٓش أڅ ڃ٬خًّش رن هيّؾ ڃَ ٫ڀَ أرِ ًٍ ًىٌ ٷخثڂ ٫ني ٳَّ ٿو ٳٔؤٿو:
خ ط٬خٿؾ ڃن ٳَٓٺ ىٌح ٳٸخٽ: انِ أ٧ن أڅ ىٌح حٿٴَّ ٷي حٓظـْذ ٿو ى٫ٌطو ٷخٽ: ًڃخ ڃ-

ى٫خء حٿزيْڄش ڃن حٿزيخثڂ ٷخٽ: ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ڃخ ڃن ٳَّ اٙ ًىٌ ّي٫ٌ ٻپ ٓلَ 
ٳْٸٌٽ: حٿڀيڂ أنض هٌٿظنِ ٫زيح ڃن ٫زخىٹ ًؿ٬ڀض ٍُٷِ رْيه ٳخؿ٬ڀنِ أكذ اٿْو ڃن أىڀو 

 ٫ڄًَ رن حٿلخٍع ٫ن أرِ ٗڄخٓش. ًڃخٿو ًًٿيه ٷخٽ أرِ: ًًحٳٸو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رَ٘ رن حٿٴ٠پ ٫ن هخٿي رن ًٻٌحڅ كيػنِ أٌّد رن  - 

رَْ٘ ٫ن ٳٚڅ حٿ٬نُِ ًٿڂ ّٸپ حٿٰزَُ أنو أٷزپ ڃ٪ أرِ ًٍ ٳڀڄخ ٍؿ٪ طٸ٤٪ حٿنخّ ٫نو 
 ٳٸڀض:

: اڅ ٻخڅ َٓح ّخ أرخ ًٍ انِ ٓخثڀٺ ٫ن ر٬ٞ أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ-
ڃن َٓ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ أكيػٺ ٷڀض: ٿْْ رَٔ ًٿټن ٻخڅ اًح ٿٸِ 
حٿَؿپ ّؤهٌ رْيه ّٜخٳلو ٷخٽ ٫ڀَ حٿوزَْ ٓٸ٤ض ٿڂ ّڀٸنِ ٷ٢ اٙ أهٌ رْيُ ٯَْ ڃَس 
ًحكيس ًٻخنض طڀٺ آهَىن أٍٓپ اٿِ ٳؤطْظو ٳِ ڃَٟو حٿٌُ طٌٳِ ٳْو ٳٌؿيطو ڃ٤٠ـ٬خ 

 ه ٳخٿظِڃنِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.ٳؤٻززض ٫ڀْو ٳَٳ٪ ّي
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أهزَنِ أرٌ حٿلْٔن ٫ن  - 

أٌّد رن رَْ٘ رن ٻ٬ذ حٿ٬يًُ ٫ن ٍؿپ ڃن ٫نِس أنو ٷخٽ ٕرِ ًٍ كْن َْٓ ڃن حٿ٘خځ: 
 ٳٌٻَ حٿليّغ ًٷخٽ ٳْو:

ٿٸْظڄٌه ٳٸخٽ: ڃخ ٿٸْظو ٷ٢ اٙ  ىپ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜخٳلټڂ اًح-
 ٛخٳلنِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي حٿٜڄي حٿ٬ڄِ كيػنخ أرٌ ٫ڄَحڅ  - 
 حٿـٌنِ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:

ٻنض هڀٲ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن هَؿنخ ڃن كخِٗ حٿڄيّنش ٳٸخٽ: ّخ أرخ ًٍ -
ًاڅ ؿجض ًٷي ٛڀَ حٗڃخځ ٻنض ٷي أكَُص ٛٚطٺ ٷزپ ًٿٺ ًاڅ ٛپ حٿٜٚس ٿٌٷظيخ 

ؿجض ًٿڂ ّٜپ ٛڀْض ڃ٬و ًٻخنض ٛٚطٺ ٿٺ نخٳڀش ًٻنض ٷي أكَُص ٛٚطٺ ّخ أرخ ًٍ 
أٍأّض اڅ حٿنخّ ؿخ٫ٌح كظَ ٙ طزڀٮ ڃٔـيٹ ڃن حٿـيي أً ٙ طَؿ٪ اٿَ ٳَحٗٺ ڃن حٿـيي 

خٽ: ّخ أرخ ًٍ أٍأّض اڅ حٿنخّ ٳټْٲ أنض ٛخن٪ ٷخٽ: ٷڀض: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: طٜزَ ٷ
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ڃخطٌح كظَ ّټٌڅ حٿزْض رخٿ٬زي ٳټْٲ أنض ٛخن٪ ٷخٽ: ٷڀض: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: ط٬ٴٲ 
ٷخٽ: ّخ أرخ ًٍ أٍأّض اڅ حٿنخّ ٷظڀٌح كظَ َّٰٵ كـخٍس حٿِّض ڃن حٿيڃخء ٻْٲ أنض ٛخن٪ 

ڀِ ٷخٽ: طؤطِ ٷڀض: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: طيهپ رْظٺ ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳبڅ أنخ ىهپ ٫
ڃن أنض ڃنو ٷخٽ: ٷڀض: ًأكڄپ حٿٔٚف ٷخٽ: اًح ٗخٍٻض ٷخٽ: ٷڀض: ٻْٲ أٛن٪ ّخ ٌٍٓٽ 
حهلل ٷخٽ: اً هٴض أڅ ّزيَٹ ٬ٗخ٩ حٿْٔٲ ٳؤٿٶ ٣خثٴش ڃن ٍىحثٺ ٫ڀَ ًؿيٺ ّزٌء ربػڄٺ 

 ًاػڄو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٫َْٔ  - 
ن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ ًٍ ًڃئڃپ ٷخٽ: كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن أهْو ٫ن ٫

 أرْو ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٻپ ِٗء كظَ ٓؤٿظو ٫ن ڃٔق حٿلَٜ ٳٸخٽ: -

 ًحكيس أً ى٩ ٷخٽ ڃئڃپ: ٫ن طٌّٔش حٿلَٜ أً ڃٔق.
ؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ىحًى رن أرِ ىني ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنز - 

 حٿٌٿْي رن ٫زي حٿَكڄن حٿـَِٗ ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ حٿل٠َڃِ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
ٛڄنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍڃ٠خڅ ٳڀڂ ّٸڂ رنخ ْٗجخ ڃن حٿ٘يَ كظَ رٸِ -

ْڀش حٿظِ ٓز٪ ٳٸخځ رنخ كظَ ًىذ نلٌ ڃن ػڀغ حٿڀْپ ػڂ ٿڂ ّٸڂ رنخ حٿڀْڀش حٿَحر٬ش ًٷخځ رنخ حٿڀ
طڀْيخ كظَ ًىذ نلٌح ڃن ٤َٗ حٿڀْپ ٷخٽ: ٳٸڀنخ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٌ نٴڀظنخ رٸْش ٿْڀظنخ ىٌه: 
ٷخٽ: اڅ حٿَؿپ اًح ٷخځ ڃ٪ حٗڃخځ كظَ ّنَٜٱ كٔذ ٿو رٸْش ٿْڀظو ػڂ ٿڂ ّٸڂ رنخ حٿٔخىٓش 

ٴٚف ًٷخځ رنخ حٿٔخر٬ش ًٷخٽ: ًر٬غ اٿَ أىڀو ًحؿظڄ٪ حٿنخّ ٳٸخځ رنخ كظَ هْ٘نخ أڅ ّٴٌطنخ حٿ
 ٷخٽ: ٷڀض: ًڃخ حٿٴٚف ٷخٽ: حٿٔلٌٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ًزي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن  - 
 حٿِىَُ ٫ن أرِ حٕكٌٙ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 اًح ٷخځ أكيٻڂ اٿَ حٿٜٚس ٳبڅ حٿَكڄش طٌحؿيو ٳٚ طلَٻٌح حٿلَٜ.-
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أهزَڅ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن كزْذ كيػ - 

 ڃٌٿَ ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫ًَس ٫ن أرِ ڃَحًف حٿٰٴخٍُ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿو ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ ح٫ٕڄخٽ أٳ٠پ -

حٿ٬ظخٷش أٳ٠پ ٷخٽ: أنٴٔيخ ٷخٽ: أٳَأّض اڅ ٷخٽ: اّڄخڅ رخهلل ًؿيخى ٳِ ٓزْپ حهلل ٳٸخٽ: أُ 
ٿڂ أؿي ٷخٽ: ٳظ٬ْن حٿٜخن٪ أً طٜن٪ ٕهَٵ ٷخٽ: أٳَأّض اڅ ٿڂ أٓظ٤٪ ٷخٽ: ٳي٩ حٿنخّ 

 ڃن َٗٹ ٳبنيخ ٛيٷش طٜيٵ ريخ ٫ن نٴٔٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃلڄي رن ٍحٗي ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن  - 

 ٍؿپ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ّٸخٽ ٿو: ٫ټخٱ رن رَ٘ حٿظڄْڄِ ٳٸخٽ ٿو ىهپ ٫ڀ-

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ّخ ٫ټخٱ ىپ ٿٺ ڃن ًُؿش ٷخٽ: ٙ ٷخٽ: ًٙ ؿخٍّش ٷخٽ: ًٙ 
ؿخٍّش ٷخٽ: ًأنض ڃٌَٓ روَْ ٷخٽ: ًأنخ ڃٌَٓ روَْ ٷخٽ: أنض اًح ڃن اهٌحڅ حٿْ٘خ٣ْن 

زخنيڂ اڅ ٓنظنخ حٿنټق َٗحٍٻڂ ٫ِحرټڂ ًأٍحًٽ ڃٌطخٻڂ ٿٌ ٻنض ٳِ حٿنٜخٍٍ ٻنض ڃن ٍى
٫ِحرټڂ أرخٿ٤ْ٘خڅ طڄٌَٓڅ ڃخ ٿڀ٤ْ٘خڅ ڃن ٓٚف أرڀٮ ٳِ حٿٜخٿلْن ڃن حٿنٔخء اٙ 
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حٿڄظًِؿٌڅ أًٿجٺ حٿڄ٤يًَڅ حٿڄزَإًڅ ڃن حٿونخ ًّلٺ ّخ ٫ټخٱ انين ٌٛحكذ أٌّد 
خٽ: ٍؿپ ٻخڅ ًىحًى ًٌّٓٲ ًٻَٓٲ ٳٸخٽ ٿو رَ٘ رن ٤٫ْش ًڃن ٻَٓٲ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷ

٬ّزي حهلل رٔخكپ ڃن ٌٓحكپ حٿزلَ ػڀؼڄخثش ٫خځ ٌّٜځ حٿنيخٍ ًّٸٌځ حٿڀْپ ػڂ أنو ٻٴَ رخهلل 
حٿ٨٬ْڂ ٳِ ٓزذ حڃَأس ٫٘ٸيخ ًطَٹ ڃخ ٻخڅ ٫ڀْو ڃن ٫زخىس حهلل ٫ِ ًؿپ ػڂ حٓظيٍٹ حهلل 
رز٬ٞ ڃخ ٻخڅ ڃنو ٳظخد ٫ڀْو ًّلٺ ّخ ٫ټخٱ طًِؽ ًاٙ ٳؤنض ڃن حٿڄٌرٌرْن ٷخٽ: 

 ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ٷي ًُؿظٺ ٻَّڄش رنض ٻڀؼٌځ حٿلڄَُْ.ًُؿنِ ّخ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿڄَْٰس رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ  - 

 ٫زي حهلل رن ِّّي رن حٕٷن٪ حٿزخىڀِ كيػنخ حٕكنٲ رن ٷْْ ٷخٽ:
ڃن أنض ٷخٽ: أنخ أرٌ ٻنض رخٿڄيّنش ٳبًح أنخ رَؿپ ّٴَ حٿنخّ ڃنو كْن ًَّنو ٷخٽ: ٷڀض: -

ًٍ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷڀض: ڃخ ّٴَ حٿنخّ ٷخٽ: انِ أنيخىڂ ٫ن 
 حٿټنٌُ رخٿٌُ ٻخڅ ّنيخىڂ ٫نو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ: ٓڄ٬ض حًُٕح٫ِ ّٸٌٽ: أهزَنِ  - 
 رن ٷْْ ٷخٽ: ىخًٍڅ رن ٍثخد ٫ن حٿلنٲ

ىهڀض رْض حٿڄٸيّ ٳٌؿيص ٳْو ٍؿٚ ّټؼَ حٿٔـٌى ٳٌؿيص ٳِ نٴِٔ ڃن ًٿٺ ٳڀڄخ -
حنَٜٱ ٷڀض: أطيٍُ ٫ڀَ ٗٴ٪ حنَٜٳض أځ ٫ڀَ ًطَ ٷخٽ: اڅ أٹ ٙ أىٍُ ٳبڅ حهلل ٫ِ 
ًؿپ ّيٍُ ػڂ ٷخٽ: أهزَنِ كزِ أرٌ حٿٸخٓڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ رټَ ػڂ ٷخٽ: أهزَنِ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ رټَ ػڂ ٷخٽ: أهزَنِ كزِ أرٌ حٿٸخٓڂ ٛڀَ حهلل كزِ أرٌ حٿٸخٓڂ ٛڀَ 
٫ڀْو ٓڀڂ ػڂ رټَ ػڂ ٷخٽ: أهزَنِ كزِ أرٌ حٿٸخٓڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ: ڃخ ڃن 
٫زي ّٔـي هلل ٓـيس اٙ ٍٳ٬و حهلل ريخ ىٍؿش ًك٢ ٫نو ريخ ه٤ْجش ًٻظذ ٿو ريخ كٔنش ٷخٽ: 

انخ أرٌ ًٍ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ٷڀض: أهزَنِ ڃن أنض َّكڄٺ حهلل ٷخٽ:
 ًٓڀڂ ٳظٸخَٛص اٿِ نٴِٔ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًِّّي ٷخٙ: كيػنخ ى٘خځ ٫ن حٿلٔن كيػنِ  - 
 ٬ٜ٬ٛش ٷخٽ ِّّي رن ڃ٬خًّش:

أنو ٿٸِ أرخ ًٍ ًىٌ ّٸٌى ؿڄٚ ٿو ًٳِ ٫نٸو ٷَرش ٳٸڀض ٿو: أٙ طليػنِ كيّؼخ ٓڄ٬ظو ڃن -
 ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: رڀَ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:ٍ
ڃخ ڃن ڃٔڀڄْن ّڄٌص ٿيڄخ ػٚػش ڃن حٿٌٿي ٿڂ ّزڀٌٰح حٿلنغ اٙ حىهڀيڄخ حهلل حٿـنش رٴ٠پ -

ٍكڄظو اّخىڂ ًڃخ ڃن ڃٔڀڂ ّنٴٶ ڃن ًُؿْن ڃن ڃخٿو ٳِ ٓزْپ حهلل اٙ حرظيٍطو كـزش حٿـنش 
 أىهڀيڄخ حهلل حٿـنش رٴ٠پ ٍكڄظو اّخىڂ. ًٷخٽ ِّّي: اٙ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن أرِ  - 
 حٿ٬ٚء رن ٫زي حهلل رن حٿ٘وَْ ٫ن ن٬ْڂ رن ٷ٬نذ ٷخٽ:

هَؿض اٿَ حٿَرٌس ٳبًح أرٌ ًٍ ٷي ؿخء ٳټڀڂ حڃَأطو ٳِ ِٗء ٳټؤنيخ ٍىص ٫ڀْو ٫ًخى -
خ طِىڅ ٫ڀَ ڃخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: حٿڄَأس ٻخٿ٠ڀ٪ ٳبڅ ٳ٬خىص ٳٸخٽ: ڃ

 ػنْظيخ حنټَٔص ًٳْيخ رڀٰش ًأًى.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫ڀِ رن ُّي رن ؿي٫خڅ  - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
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س حٿلخثٞ ٷخٽ: ٷڀض ٕرِ ًٍ: ڃخ رخٽ ّٸ٤٪ حٿٜٚس حٿټڀذ حٌٕٓى أكٔزو ٷخٽ: ًحٿڄَأ-
حٿټڀذ حٌٕٓى ٷخٽ: أڃخ انِ ٷي ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًحٹ ٳٸخٽ: انو 

 ٤ْٗخڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حٿٌٿْي رن ؿڄْ٪ حٿٸَِٗ كيػنخ أرٌ حٿ٤ٴْپ  - 

 :٫خڃَ رن ًحػڀش ٫ن كٌّٴش رن أٓي ٷخٽ: ٷخځ أرٌ ًٍ ٳٸخٽ
ّخ رنِ ٯٴخٍ ٷٌٿٌح ًٙ طوظڀٴٌح ٳبڅ حٿٜخىٵ حٿڄٜيًٵ كيػنِ: أڅ حٿنخّ ّلًَ٘څ ٫ڀَ -

ػٚػش أٳٌحؽ: ٳٌؽ ٍحٻزْن ٣خ٫ڄْن ٻخْٓن ًٳٌؽ ّڄٌ٘څ ٬ًٌّٔڅ ًٳٌؽ طٔلزيڂ حٿڄٚثټش 
٫ڀَ ًؿٌىيڂ ًطلَ٘ىڂ اٿَ حٿنخٍ ٳٸخٽ ٷخثپ ڃنيڂ ىٌحڅ ٷي ٫َٳنخىڄخ ٳڄخ رخٽ حٿٌّن 

 حٓٳش ٫ڀَ حٿ٨يَ كظَ ٙ ّزٸَ ٧يَ كظَ اڅ حٿَؿپ ٿْټٌڅ ّڄٌ٘څ ٬ًٌّٔڅ ٷخٽ: ّڀٸِ حهلل
 ٿو حٿليّٸش حٿڄ٬ـزش ٳ٤٬ْْيخ رخٿ٘خٍٱ ًحص حٿٸظذ ٳٚ ّٸيٍ ٫ڀْيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن ٯ٠ْٲ  - 
 رن حٿلَع ٍؿپ ڃن أّڀش ٷخٽ:

طز٬نِ ٍؿپ ڃڄن ٻخڅ ٫نيه ٳٸخٽ: ّخ حرن ڃٍَص ر٬ڄَ رن حٿو٤خد ٳٸخٽ: ن٬ڂ حٿٰٚځ ٳؤ-
أهِ حى٩ حهلل ٿِ روَْ ٷخٽ: ٷڀض: ًڃن أنض َّكڄٺ حهلل ٷخٽ: أنخ أرٌ ًٍ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض: ٯٴَ حهلل ٿٺ أنض أكٶ أڅ طي٫ٌ ٿِ ڃنِ ٿٺ ٷخٽ: ّخ حرن أهِ 

٬ض ٌٍٓٽ حهلل انِ ٓڄ٬ض ٫ڄَ رن حٿو٤خد كْن ڃٍَص رو آنٴخ ّٸٌٽ: ن٬ڂ حٿٰٚځ ًٓڄ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: اڅ حهلل ًٟ٪ حٿلٶ ٫ڀَ ٿٔخڅ ٫ڄَ ّٸٌٽ رو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن ٫َحٹ رن ڃخٿٺ ٷخٽ:  - 
 ٷخٽ أرٌ ًٍ:

انِ ٕٷَرټڂ ٌّځ حٿٸْخڃش ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
و ًٓڀڂ ّٸٌٽ: اڅ أٷَرټڂ ڃنِ ٌّځ حٿٸْخڃش ڃن هَؽ ڃن حٿينْخ ٻيْجظو ٌّځ طَٻظو حهلل ٫ڀْ

 ٫ڀْو ًانو ًحهلل ڃخ ڃنټڂ ڃن أكي اٙ ًٷي ط٘زغ ڃنيخ رِ٘ء ٯَُْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ٓٴْخڅ ٬ّنِ حرن كْٔن ٫ن حٿلټڂ ٫ن  - 

 ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٫ن أرْو ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ كڄخٍ ٫ًڀْو رًَٯش أً ٷ٤ْٴش ٷخٽ: ٳٌحٹ ٫ني ٻنض ڃ٪ -

ٯًَد حٿ٘ڄْ ٳٸخٽ ٿِ: ّخ أرخ ًٍ ىپ طيٍُ أّن طْٰذ ىٌه ٷخٽ: ٷڀض: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ 
ٷخٽ: ٳبنيخ طَٰد ٳِ ٫ْن كڄجش طن٤ڀٶ كظَ طوَ ٿَريخ ٫ِ ًؿپ ٓخؿيس طلض حٿ٬َٕ 

ڀ٪ ٳبًح أٍحى أڅ ٤ّڀ٬يخ ڃن كْغ طَٰد كزٔيخ ٳبًح كخڅ هًَؿيخ أًڅ حهلل ٿيخ ٳظوَؽ ٳظ٤
ٳظٸٌٽ: ّخ ٍد اڅ ڃَُْٔ ر٬ْي ٳْٸٌٽ ٿيخ: ح٣ڀ٬ِ ڃن كْغ ٯزض ٳٌٿٺ كْن ٙ ّنٴ٪ نٴٔخ 

 اّڄخنيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ًڃلڄي رن ِّّي ٷخٙ: كيػنخ حٿ٬ٌحځ ٷخٽ ڃلڄي: ٫ن  - 

 ٌٱ حٿْ٘زخنِ ٫ن ٍؿپ ٷخٽ:حٿٸخٓڂ ًٷخٽ ِّّي ٳِ كيّؼو: كيػنِ حٿٸخٓڂ رن ٫
ٻنخ ٷي كڄڀنخ ٕرِ ًٍ ْٗجخ نَّي أڅ ن٤٬ْو اّخه ٳؤطْنخ حٿَرٌس ٳٔؤٿنخ ٫نو ٳڀڂ نـيه ٷْپ: -

حٓظؤًڅ ٳِ حٿلؾ ٳؤًڅ ٿو ٳؤطْنخه رخٿزڀيس ًىِ ڃنِ ٳزْن نلن ٫نيه اً ٷْپ ٿو: اڅ ٫ؼڄخڅ 
حهلل ٛڀَ ٛڀَ أٍر٬خ ٳخٗظي ًٿٺ ٫ڀَ أرِ ًٍ ًٷخٽ ٷٌٙ ٗيّيح ًٷخٽ: ٛڀْض ڃ٪ ٌٍٓٽ 
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حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀَ ٍٻ٬ظْن ًٛڀْض ڃ٪ أرِ رټَ ٫ًڄَ ػڂ ٷخځ أرٌ ًٍ ٳٜڀَ أٍر٬خ 
ٳٸْپ ٿو: ٫زض ٫ڀَ أڃَْ حٿڄئڃنْن ْٗجخ ػڂ ٛن٬ض ٷخٽ: حٿوٚٱ أٗي اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤زنخ ٳٸخٽ: انو ٻخثن ر٬يُ ٓڀ٤خڅ ٳٚ طٌٿٌه ٳڄن أٍحى أڅ ٌّٿو ٳٸي هڀ٪ 

ن ٫نٸو ًٿْْ رڄٸزٌٽ طٌرش كظَ ّٔي ػڀڄظو حٿظِ ػڀڂ ًٿْْ رٴخ٫پ ػڂ ٬ٌّى ٍرٸش حٗٓٚځ ڃ
ٳْټٌڅ ٳْڄن ٬ِّه أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٙ ّٰڀزٌڅ ٫ڀَ ػٚع أڅ نؤڃَ 

 رخٿڄ٬ًَٱ ًننيِ ٫ن حٿڄنټَ ًن٬ڀڂ حٿنخّ حٿٔنن.
ىس ٫ن ٬ْٓي رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ىڄخځ رن ّلَْ ٫ن ٷظخ - 

 حٿلٔن ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٓڄ٪ أرخ ًٍ ٷخٽ:
اڅ هڀْڀِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫يي اٿِ: أّڄخ ًىذ أً ٳ٠ش أًٻِ ٫ڀْو ٳيٌ ٻِ ٫ڀَ -

 ٛخكزو كظَ ّٴَٯو ٳِ ٓزْپ حهلل اٳَحٯخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٫ن ٫زي حهلل رن حٿڄئڃپ ٫ن ٷْْ رن ٬ٓي ٫ن  - 

 ي ٫ن أرِ ًٍ أنو أهٌ رلڀٸش رخد حٿټ٬زش ٳٸخٽ:ڃـخى
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ ٛٚس ر٬ي حٿ٬َٜ كظَ طَٰد حٿ٘ڄْ -

 ًٙ ر٬ي حٿٴـَ كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ اٙ رڄټش اٙ رڄټش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ًىخٗڂ ٷخٙ: كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس كيػنخ  - 

 ٽ ٷخٽ ىخٗڂ: ٫ن كڄْي ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٷخٽ: ٷخٽ أرٌ ًٍ:كڄْي رن ىٚ
ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿَؿپ ّلذ حٿٸٌځ ًٙ ّٔظ٤ْ٪ أڅ ٬ّڄپ ٻ٬ڄڀيڂ ٷخٽ: انض ّخ أرخ ًٍ -

ڃ٪ ڃن أكززض ٷڀض: ٳبنِ أكذ حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ: ٳؤنض ّخ أرخ ًٍ ڃ٪ ڃن أكززض ٷخٽ ىخٗڂ: 
 ٷخٿيخ ٿو ػٚع ڃَحص: أنض ڃ٪ ڃن أكززض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ كزْذ رن أرِ ػخرض ٫ًزي  - 
حٿ٬ِِّ رن ٍٳْ٪ ًح٫ٕڄٖ ٻڀيڂ ٓڄ٪ ُّي رن ًىذ ّليع ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
 ڃن ڃخص ٙ َّ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ىهپ حٿـنش.-
ٜڄي كيػنخ كْٔن ٬ّنِ حرن حٿڄ٬ڀڂ ٫ن حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿ - 

رَّيس كيػنِ ّلَْ رن ٬ّڄَ أڅ أرخ حٌٕٓى كيػو ٫ن أرِ ًٍ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

ٿْْ ڃن ٍؿپ حى٫ِ ٿَْٰ أرْو ًىٌ ٬ّڀڄو اٙ ٻٴَ ًڃن حى٫َ ڃخ ٿْْ ٿو ٳڀْْ ڃنخ -
ٽ "٫يً حهلل" ًٿْْ ٻٌٿٺ، اٙ ؿخٍ ًٿْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ ًڃن ى٫خ ٍؿٚ رخٿټٴَ أً ٷخ

 ٫ڀْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٫ن حرن رَّيس أڅ  - 

 ّلَْ رن ٬ّڄَ كيػو أڅ أرخ حٌٕٓى حٿيّڀِ كيػو أڅ أرخ ًٍ ٷخٽ:
ٳبًح أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀْو ػٌد أرْٞ ٳبًح ىٌ نخثڂ ػڂ أطْظو أكيػو -

ىٌ نخثڂ ػڂ أطْظو ًٷي حٓظْٸ٦ ٳـڀٔض اٿْو ٳٸخٽ: ڃخ ڃن ٫زي ٷخٽ: ٙ اٿو اٙ حهلل ػڂ ڃخص ٫ڀَ 
ًٿٺ اٙ ىهپ حٿـنش ٷڀض: ًاڅ ُنَ ًاڅ َٓٵ ٷخٽ: ًاڅ ُنَ ًاڅ َٓٵ ٷڀض: ًاڅ ُنَ 
ًاڅ َٓٵ ٷخٽ: ًاڅ ُنَ ًاڅ َٓٵ ػٚػخ ػڂ ٷخٽ ٳِ حٿَحر٬ش ٫ڀَ ٍٯڂ أنٲ أرِ ًٍ: 
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حٍه ًىٌ ّٸٌٽ: ًاڅ ٍٯڂ أنٲ أرِ ًٍ ٷخٽ: ٳټخڅ أرٌ ًٍ ّليع ريٌح ٳوَؽ أرٌ ًٍ ّـَ اُ
 ر٬ي ًّٸٌٽ: ًاڅ ٍٯڂ أنٲ أرِ ًٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ رن هؼْڂ  - 
 ٫ن ڃـخىي ٫ن ارَحىْڂ ٬ّنِ:

ٳٸخٽ: ڃخ ّزټْٺ ٷخٿض: حرن حٕٗظَ أڅ أرخ ًٍ ك٠َه حٿڄٌص ًىٌ رخٿَرٌس ٳزټض حڃَأطو -
أرټِ ٙ ّي ٿِ رنٴٔٺ ًٿْْ ٫نيُ ػٌد ٬ّٔٺ ٻٴنخ ٳٸخٽ: ٙ طزټِ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ًأنخ ٫نيه ٳِ نٴَ ّٸٌٽ: ٿْڄٌطن ٍؿپ ڃنټڂ رٴٚس ڃن 
حٍٕٝ ّ٘ييه ٫ٜخرش ڃن حٿڄئڃنْن ٷخٽ: ٳټپ ڃن ٻخڅ ڃ٬ِ ٳِ ًٿٺ حٿڄـڀْ ڃخص ٳِ 

ٳڀڂ ّزٸَ ڃنيڂ ٯَُْ ًٷي أٛزلض رخٿٴٚس أڃٌص ٳَحٷزِ حٿ٤َّٶ ٳبنٺ  ؿڄخ٫ش ًٳَٷش
ٌٓٱ طَّن ڃخ أٷٌٽ ٳبنِ ًحهلل ڃخ ٻٌرض ًٙ ٻٌرض ٷخٿض: ًأنَ ًٿٺ ًٷي حنٸ٤٪ حٿلخؽ ٷخٽ: 
ٍحٷزِ حٿ٤َّٶ ٷخٽ: ٳزْنخ ىِ ٻٌٿٺ اً ىِ رخٿٸٌځ طوي ريڂ ًٍحكڀيڂ ٻؤنيڂ حٿَهڂ ٳؤٷزپ 

ٺ ٷخٿض: حڃَإ ڃن حٿڄٔڀڄْن طټٴنٌنو ًطئؿًَڅ ٳْو حٿٸٌځ كظَ ًٷٴٌح ٫ڀْيخ ٳٸخٿٌح: ڃخ ٿ
ٷخٿٌح: ًڃن ىٌ ٷخٿض: أرٌ ًٍ ٳٴيًه رآرخثيڂ ًأڃيخطيڂ ٬ًًٌٟح ْٓخ٣يڂ ٳِ نلٌٍىخ 
ّزظيًٍنو ٳٸخٽ: أرًَ٘ح أنظڂ حٿنٴَ حٿٌّن ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْټڂ ڃخ ٷخٽ 

حڃَأّن ڃٔڀڄْن ىڀٺ رْنيڄخ أرًَ٘ح ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃخ ڃن 
ًٿيحڅ أً ػٚػش ٳخكظٔزخ ًٛزَح ٳَّْخڅ حٿنخٍ أريح ػڂ ٷي أٛزلض حٿٌْځ كْغ طًَڅ ًٿٌ أڅ 
ػٌرخ ڃن ػْخرِ ٬ّٔنِ ٿڂ حٻٴن اٙ ٳْو ٳؤن٘يٻڂ حهلل أڅ ٙ ّټٴننِ ٍؿپ ڃنټڂ ٻخڅ أڃَْح أً 

ٻخڅ ڃ٪ حٿٸٌځ  ٫َّٴخ أً رَّيح ٳټپ حٿٸٌځ ٻخڅ ٷي نخٽ ڃن ًٿٺ ْٗجخ اٙ ٳظَ ڃن حٕنٜخٍ
ٷخٽ: أنخ ٛخكزٺ ػٌرخڅ ٳِ ٫ْزظِ ڃن ٯِٽ أڃِ ًأؿي ػٌرِ ىٌّن حٿڀٌّن ٫ڀِ ٷخٽ: أنض 

 ٛخكزِ ٳټٴنِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

ن ارَحىْڂ حٿظْڄِ ّليع ٫ن أرْو ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٓؤٿو ٫
أًٽ ڃٔـي ًٟ٪ ٿڀنخّ ٷخٽ حٿڄٔـي حٿلَحځ ػڂ رْض حٿڄٸيّ ٳٔجپ ٻڂ رْنيڄخ ٷخٽ أٍر٬ٌڅ 

 ٫خڃخ ًكْؼڄخ أىٍٻظٺ حٿٜٚس ٳٜپ ٳؼڂ ڃٔـي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

 ڃَس ٫ن أرِ حٿزوظَُ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
ًٓڀڂ ًىذ أىپ حٕڃٌحٽ رخٕؿَ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ٷْپ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

ًٓڀڂ: اڅ ٳْٺ ٛيٷش ٻؼَْس ٳٌٻَ ٳ٠پ ٓڄ٬ٺ ًٳ٠پ رَٜٹ ٷخٽ: ًٳِ ڃزخ٬ٟظٺ أىڀٺ 
ٛيٷش ٳٸخٽ أرٌ ًٍ: أّئؿَ أكينخ ٳِ ٗيٌطو ٷخٽ: أٍأّض ٿٌ ٬ًٟظو ٳِ ٯَْ كپ أٻخڅ 

 ٫ڀْٺ ًٍُ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: أٳظلظٔزٌڅ رخٿَ٘ ًٙ طلظٔزٌڅ رخٿوَْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ حٕٗيذ كيػنخ هڀْي حٿ٬َُٜ ٷخٽ أرٌ  - 

 ؿَُ:
أّن ٿٸْض هڀْيح ٷخٽ: ٙ أىٍُ ٫ن حٕكنٲ رن ٷْْ ٷخٽ: ٻنض ٷخ٫يح ڃ٪ أنخّ ڃن ٷَّٖ -

اً ؿخء أرٌ ًٍ كظَ ٻخڅ ٷَّزخ ڃنيڂ ٷخٽ: ٿْزَ٘ حٿټنخًُڅ رټِ ڃن ٷزپ ٧يٌٍىڂ ّوَؽ 
رټِ ڃن ٷزپ أٷٴخثيڂ ّوَؽ ڃن ؿزخىيڂ ٷخٽ: ػڂ طنلَ ٳٸ٬ي ٷخٽ: ٳٸڀض: ڃن ٷزپ ر٤ٌنيڂ ً



   

 

 

Page 229 of 605 

 الجزءالخامس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

ڃن ىٌح ٷخٽ: أرٌ ًٍ ٷخٽ: ٳٸڄض اٿْو ٳٸڀض: ڃخ ِٗء ٓڄ٬ظٺ طنخىُ رو ٷخٽ: ڃخ ٷڀض ٿيڂ 
ْٗجخ اٙ ْٗجخ ٷي ٓڄ٬ٌه ڃن نزْيڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷڀض ٿو: ڃخ طٸٌٽ ٳِ ىٌح 

 ٳبًح ٻخڅ ػڄنخ ٿيّنٺ ٳي٫و.حٿ٤٬خء ٷخٽ: هٌه ٳبڅ ٳْو حٿٌْځ ڃ٬ٌنش 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٫ًخٍځ أرٌ حٿن٬ڄخڅ ٷخٙ: كيػنخ ىّڀڂ رن ٯًِحڅ  - 

حٿ٤٬خٍ حٿ٬زيُ كيػنخ ًىذ رن أرِ ًرِ ٷخٽ ٫ٴخڅ: كيػنِ ٫ن أرِ كَد رن أرِ حٌٕٓى 
 ٫ن ڃلـن ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٮ حٿَؿپ ربًڅ حهلل ّظ٬ٜي كخٿٸخ ػڂ ّظَىٍ ڃنو.اڅ حٿ٬ْن ٿظٌٿ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ كيػنخ ڃييُ رن ڃْڄٌڅ كيػنخ ٯْٚڅ ٫ن ٗيَ  - 

 رن كٌٗذ ٫ن ڃ٬ي ّټَد ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًَّّو ٫ن ٍرو:
آىځ اڅ طڀٸنِ ٷخٽ حرن آىځ انٺ ڃخ ى٫ٌطنِ ًٍؿٌطنِ ٯٴَص ٿٺ ٫ڀَ ڃخ ٻخڅ ٳْٺ حرن -

رٸَحد حٍٕٝ ه٤خّخ ٿٸْظٺ رٸَحريخ ڃٰٴَس ر٬ي أڅ ٙ طَ٘ٹ رِ ْٗجخ حرن آىځ انٺ اڅ طٌنذ 
 كظَ ّزڀٮ ًنزٺ ٫نخڅ حٿٔڄخء ػڂ طٔظٰٴَنِ أٯٴَ ٿٺ ًٙ أرخٿِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ ڃييُ رن ڃْڄٌڅ كيػنخ ًحٛپ  - 
رن ٫ٸْپ ٫ن ّلَْ رن ٬ّڄَ ٫ن أرِ حٌٕٓى حٿيّڀِ ٫ن أرِ ڃٌٿَ أرِ ٫ْْنش ٫ن ّلَْ 

 ًٍ ٷخٽ:
ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًىذ أىپ حٿيػٌٍ رخٕؿٌٍ ّٜڀٌڅ ٻڄخ نٜڀِ ًٌّٜڃٌڅ ٻڄخ نٌٜځ -

ًّظٜيٷٌڅ رٴ٠ٌٽ أڃٌحٿيڂ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أًٿْْ ٷي ؿ٬پ حهلل 
ڄْيس ٛيٷش ًٳِ ر٬ٞ أكيٻڂ ٛيٷش ٷخٽ: ٿټڂ ڃخ طٜيٷٌڅ اڅ رټپ طٔزْلش ٛيٷش ًرټپ طل

ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أّؤطِ أكيػنخ ٗيٌطو ّټٌڅ ٿو ٳْيخ أؿَ ٷخٽ: أٍأّظڂ ٿٌ ٬ًٟيخ ٳِ 
حٿلَحځ أٻخڅ ٫ڀْو ٳْيخ ًٍُ ًٻٌٿٺ اًح ٬ًٟيخ ٳِ حٿلٚٽ ٻخڅ ٿو ٳْيخ أؿَ ٷخٽ ٫ٴخڅ: 

ٛيٷش ًٳِ طٜيٷٌڅ ًٷخٽ: ًطيڀْڀش ًطټزَْس ٛيٷش ًأڃَ رڄ٬ًَٱ ٛيٷش ًنيِ ٫ن ڃنټَ 
 ر٠٪.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ڃييُ ًٿڂ ٌّٻَ أرخ حٌٕٓى. - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ ڃييُ رن ڃٌْڅ ٫ن ًحٛپ  - 

ڃٌٿَ أرِ ٫ْْنش ٫ن ّلَْ رن ٫ٸْپ ٫ن ّلَْ رن ٬ّڄَ ٫ن أرِ حٌٕٓى حٿيّڀِ ٫ن أرِ 
 ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٍ

ّٜزق ٫ڀَ ٻپ ٓٚڃَ ڃن أكيٻڂ ٛيٷش ًٻپ طٔزْلش ٛيٷش ًطيڀْڀش ٛيٷش ًطټزَْس -
ٛيٷش ًطلڄْيس ٛيٷش ًأڃَ رخٿڄ٬ًَٱ ٛيٷش ًنيِ ٫ن حٿڄنټَ ٛيٷش ًّـِة أكيٻڂ 

 ڃن ًٿٺ ٻڀو ٍٻ٬ظخڅ َّٻ٬يڄخ ڃن حٿ٠لَ.
ٓڀڄش أهزَنِ حرن أرِ كْٔن ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن - 

أٌّد رن رَْ٘ رن ٻ٬ذ حٿ٬يًُ ٫ن ٍؿپ ڃن ٫نِ أنو ٷخٽ ٕرِ ًٍ كْن َْٓ ڃن حٿ٘خځ 
 ٷخٽ:

انِ أٍّي أڅ أٓؤٿٺ ٫ن كيّغ ڃن كيّغ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: اًح أهزَٹ رو -
ّٜخٳلټڂ اٙ أڅ ّټٌڅ َٓح ٳٸڀض: انو ٿْْ َٓح ىپ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

اًح ٿٸْظڄٌه ٳٸخٽ: ڃخ ٿٸْظو ٷ٢ اٙ ٛخٳلنِ ًر٬غ اٿِ ٌّڃخ ًٿٔض ٳِ حٿزْض ٳڀڄخ ؿجض 
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أهزَص رٌَٓٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطْظو ًىٌ ٫ڀَ ََّٓ ٿو ٳخٿظِڃنِ ٳټخنض أؿٌى 
 ًأؿٌى.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ ٫ڄَحڅ  - 
 ع ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٳٸڀض:حٿـٌنِ ّلي

 ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿَؿپ ٬ّڄپ ٿنٴٔو ٳْلزو حٿنخّ ٷخٽ: طڀٺ ٫خؿپ رٍَ٘ حٿڄئڃن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أٌّد ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش  - 

 و ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:حٿزَحء ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
ّخ أرخ ًٍ ٻْٲ أنض اًح رٸْض ٳِ ٷٌځ ّئهًَڅ حٿٜٚس ٫ن ًٷظيخ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٿِ: ٛپ -

 حٿٜٚس ٿٌٷظيخ ٳبڅ أىٍٻظيڂ ٿڂ ّٜڀٌح ٳٜپ ڃ٬يڂ ًٙ طٸپ انِ ٷي ٛڀْض ًٙ أٛڀِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ريّپ ٫ن ڃَْٔس ٷخٽ:  - 

ش حٿزَحء ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٓڄ٬ض أرخ حٿ٬خٿْ
 ًٓڀڂ َٟد ٳوٌه ًٷخٽ ٿو:

ٻْٲ أنض اًح رٸْض ٳِ ٷٌځ ّئهًَڅ حٿٜٚس ػڂ ٷخٽ: ٛپ حٿٜٚس ٿٌٷظيخ ػڂ حنيٞ ٳبڅ -
 ٻنض ٳِ حٿڄٔـي كظَ طٸخځ حٿٜٚس ٳٜپ ڃ٬يڂ.

٬ٗزش ٫ن ٍؿپ ڃن ػٸْٲ ّٸخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ  - 
 ٿو: ٳٚڅ رن ٫زي حٿٌحكي ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ ڃـْذ ٷخٽ:

ٿٸِ أرٌ ًٍ أرخ ىََّس ًؿ٬پ أٍحه ٷخٽ: ٷز٬ْش ْٓٴو ٳ٠ش ٳنيخه ًٷخٽ أرٌ ًٍ ٷخٽ ٌٍٓٽ -
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃخ ڃن انٔخڅ أً ٷخٽ: أكي طَٹ ٛٴَحء أً ر٠ْخء اٙ ٻٌُ ريخ.

أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ: ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 
ٓڀْڄخڅ رن ڃٔيَ ٫ن هَٗش رن حٿلَ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ:
ػٚػش ٙ ّټڀڄيڂ حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش ًٙ ّن٨َ اٿْيڂ ًٙ ِّٻْيڂ ًٿيڂ ٫ٌحد أٿْڂ: حٿڄنخڅ رڄخ -

 ٿلڀٲ حٿټخًد.أ٤٫َ ًحٿڄٔزپ اُحٍه ًحٿڄنٴٶ ٓڀ٬ظو رخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ ڃييُ رن ڃْڄٌڅ ٫ن ًحٛپ  - 

 ٫ن ّلَْ رن ٫ٸْپ ٫ن ّلَْ رن ٬ّڄَ ٫ن أرِ حٌٕٓى حٿيّڀِ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷْپ:
ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًىذ أىپ حٿيػٌٍ رخٕؿٌٍ ّٜڀٌڅ ٻڄخ نٜڀِ ًٌّٜڃٌڅ ٻڄخ نٌٜځ -

: أً ٿْْ ٷي ؿ٬پ حهلل ٿټڂ ڃخ طٜيٷٌڅ انو رټپ طٔزْلش ًّظٜيٷٌڅ رٴ٠ٌٽ أڃٌحٿيڂ ٳٸخٽ
ٛيٷش ًرټپ طټزَْس ٛيٷش ًرټپ طيڀْڀش ٛيٷش ًرټپ طلڄْيس ٛيٷش ًأڃَ رخٿڄ٬ًَٱ 
ٛيٷش ًنيِ ٫ن حٿڄنټَ ٛيٷش ًٳِ ر٠٪ أكيٻڂ ٛيٷش ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أّؤطِ أكينخ 

ٻخڅ ّټٌڅ ٫ڀْو ًٍُ  ٗيٌطو ًّټٌڅ ٿو ٳْيخ أؿَ ٳٸخٽ: أٍأّظڂ ٿٌ ٬ًٟيخ ٳِ حٿلَحځ أٿْْ
 أً حٿٌٍُ ٷخٿٌح: رڀَ ٷخٽ: ٳټٌٿٺ اًح ٬ًٟيخ ٳِ حٿلٚٽ ّټٌڅ ٿو حٕؿَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن  - 
 ڃـخىي ٫ن ڃٌٍٵ ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ٻٌٔىڂ ڃڄخ طڀزٌٔڅ أً ٷخٽ: طټظٌٔڅ ڃن ٙءڃټڂ ڃن هيڃټڂ ٳخ٬٣ڄٌىڂ ڃڄخ طؤٻڀٌڅ ًح-
 ًڃن ٙ ّٚثڄټڂ ٳز٬ٌْه ًٙ ط٬ٌرٌح هڀٶ حهلل ٫ِ ًؿپ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ٫ڀِ ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن  - 
 ّلَْ ٫ن ُّي رن ٓٚځ ٫ن أرِ ٓٚځ ٷخٽ أرٌ ًٍ:

َ نٴٔو ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀَ ٻپ نٴْ ٳِ ٻپ ٌّځ ٣ڀ٬ض ٳْو حٿ٘ڄْ ٛيٷش ڃنو ٫ڀ-
ڃن أّن أطٜيٵ ًٿْْ ٿنخ أڃٌحٽ ٷخٽ: ٕڅ ڃن أرٌحد حٿٜيٷش حٿظټزَْ ًٓزلخڅ حهلل ًحٿلڄي 
هلل ًٙ اٿو اٙ حهلل ًأٓظٰٴَ حهلل ًطؤڃَ رخٿڄ٬ًَٱ ًطنيَ ٫ن حٿڄنټَ ًط٬ِٽ حٿٌ٘ٻش ٫ن 

ٽ ٣َّٶ حٿنخّ ًحٿ٨٬ڂ ًحٿلـَ ًطييُ ح٫ٕڄَ ًطٔڄ٪ حٕٛڂ ًحٕرټڂ كظَ ّٴٸو ًطي
حٿڄٔظيٽ ٫ڀَ كخؿش ٿو ٷي ٫ڀڄض ڃټخنيخ ًط٬َٔ ر٘يس ٓخٷْٺ اٿَ حٿڀيٴخڅ حٿڄٔظْٰغ ًطَٳ٪ 
ر٘يس ًٍح٫ْٺ ڃ٪ حٿ٬٠ْٲ ٻپ ًٿٺ ڃن أرٌحد حٿٜيٷش ڃنٺ ٫ڀَ نٴٔٺ ًٿٺ ٳِ ؿڄخ٫ش 
ًُؿظٺ أؿَ ٷخٽ أرٌ ًٍ: ٻْٲ ّټٌڅ ٿِ أؿَ ٳِ ٗيٌطِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٍٹ ًٍؿٌص هَْه ٳڄخص أٻنض طلظٔذ رو ٷڀض: ن٬ڂ ٷخٽ: ًٓڀڂ أٍأّض ٿٌ ٻخڅ ٿٺ ًٿي ٳؤى
ٳؤنض هڀٸظو ٷخٽ: رپ حهلل هڀٸو ٷخٽ: ٳؤنض ىيّظو ٷخٽ: رپ حهلل ىيحه ٷخٽ: ٳؤنض طَُٷو ٷخٽ: رپ 
حهلل ٻخڅ َُّٷو ٷخٽ: ٻٌٿٺ ٳ٬٠و ٳِ كٚٿو ًؿنزو كَحڃو ٳبڅ ٗخء حهلل أكْخه ًاڅ ٗخء 

 أڃخطو ًٿٺ أؿَ.
يػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ أرٌ ن٬خڃش ٫ن حٕكنٲ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

 رن ٷْْ ٷخٽ:
ٷيڃض حٿڄيّنش ًأنخ أٍّي حٿ٤٬خء ڃن ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ٳـڀٔض اٿَ كڀٸش ڃن كڀٶ ٷَّٖ -

 ٍِ ٍِ ٳِ حٿـزخه ًرټ ٳـخء ٍؿپ ٫ڀْو أٓڄخٽ ٿو ٷي ٿٲ ػٌرخ ٫ڀَ ٍأٓو ٷخٽ: رَ٘ حٿټنخُّن رټ
ٍِ ٳِ حٿـنٌد ػڂ طنلَ اٿَ ٓخٍّش ٳٜڀَ هڀٴيخ ٍٻ٬ظْن ٳٸڀض: ڃن ىٌح  ٳِ حٿ٨يٌٍ ًرټ

ٳٸْپ: ىٌح أرٌ ًٍ ٳٸڀض ٿو: ڃخ ِٗء ٓڄ٬ظٺ طنخىُ رو ٷخٽ: ڃخ ٷڀض ٿيڂ اٙ ْٗجخ ٓڄ٬ٌه ڃن 
نزْيڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض: َّكڄٺ حهلل انِ ٻنض آهٌ حٿ٤٬خء ڃن ٫ڄَ ٳڄخ طٍَ ٷخٽ: 

 ح ٻخڅ ىّنخ ٳخٍٳ٠و.هٌه ٳبڅ ٳْو حٿٌْځ ڃ٬ٌنش ًٌّٗٺ أڅ ّټٌڅ ىّنخ ٳبً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى كيػنخ أرٌ ن٬خڃش حٿ٬ٔيُ ٳٌٻَه  - 

ربٓنخىه ًڃ٬نخه ًٿڂ ٌّٻَ ْٗجخ ٓڄ٬ٌه ڃن نزْيڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ أٍٍ ٫ٴخڅ اٙ 
 ًىڂ ًًىذ اٿَ كيّغ أرِ حٕٗيذ ٕڅ ٫ٴخڅ ُحىه: ًٿڂ ّټن ٫نينخ.

 كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗڄَ رن ٤٫ْش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل - 
 أْٗخهو ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷڀض:

ّخ ٌٍٓٽ حهلل أًٛنِ ٷخٽ: اًح ٫ڄڀض ْٓجش ٳخطز٬يخ كٔنش طڄليخ ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل -
 أڃن حٿلٔنخص ٙ اٿو اٙ حهلل ٷخٽ: ىِ أٳ٠پ حٿلٔنخص.

ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿڄ٬ًٍَ رن ٌّٓي ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ - 
 أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ّٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن ٫ڄپ كٔنش ٳڀو ٫َ٘ أڃؼخٿيخ أً أُّي ًڃن ٫ڄپ ْٓجش ٳـِحإىخ -
ڃؼڀيخ أً أٯٴَ ًڃن ٫ڄپ ٷَحد حٍٕٝ ه٤ْجش ػڂ ٿٸْنِ ٙ َّ٘ٹ رِ ْٗجخ ؿ٬ڀض ٿو ڃؼڀيخ 

د اٿِ ٗزَح حٷظَرض اٿْو ًٍح٫خ ًڃن حٷظَد اٿِ ًٍح٫خ حٷظَرض اٿْو رخ٫خ ڃٰٴَس ًڃن حٷظَ
 ًڃن أطخنِ ّڄِ٘ أطْظو ىًَٿش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ حٕؿڀق ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرِ  - 
 حٌٕٓى حٿيّڀِ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 رو حٿْ٘ذ حٿلنخء ًحٿټظڂ. اڅ أكٔن ڃخ ٯَْ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٛخٿق رن ٍٓظڂ ٫ن أرِ ٫ڄَحڅ  - 

 حٿـٌنِ ٫ن ٫زي حهلل رن ٛخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ّخ أرخ ًٍ انو ْٓټٌڅ ٫ڀْټڂ أڃَحء ّئهًَڅ -

حٿٜٚس ٿٌٷظيخ ًٍرڄخ ٷخٽ: ٳِ ٍكڀٺ ػڂ حثظيڂ  حٿٜٚس ٫ن ڃٌحٷْظيخ ٳبڅ أنض أىٍٻظيڂ ٳٜپ
ٳبڅ ًؿيطيڂ ٷي ٛڀٌح ٻنض ٷي ٛڀْض ًاڅ ًؿيطيڂ ٿڂ ّٜڀٌح ٛڀْض ڃ٬يڂ ٳظټٌڅ ٿٺ 

 نخٳڀش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿڄ٬ًٍَ رن ٌّٓي ٫ن  - 

 أرِ ًٍ ٷخٽ:
ْ ٳِ ٧پ حٿټ٬زش ٳڀڄخ ٍآنِ ڃٸزٚ ٷخٽ: حنظيْض اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ؿخٿ-

ىڂ حٕهًَٔڅ ًٍد حٿټ٬زش ٳٸڀض: ڃخ ٿِ ٿ٬ڀِ أنِٽ ٳِ ِٗء ڃن ىڂ ٳيحٹ أرِ ًأڃِ ٷخٽ: 
حٕٻؼًَڅ أڃٌحٙ اٙ ڃن ٷخٽ ىټٌح ٳلؼَ رْن ّيّو ٫ًن ّڄْنو ٫ًن ٗڄخٿو ٷخٽ: ػڂ ٷخٽ: 

خطيخ اٙ ؿخءطو ٌّځ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٙ ّڄٌص أكي ڃنټڂ ٳْي٩ ارٚ ًرٸَح ًٯنڄخ ٿڂ ّئى ُٻ
حٿٸْخڃش أ٨٫ڂ ڃخ ٻخنض ًأٓڄنو ط٤ئه رؤهٴخٳيخ ًطن٤لو رٸًَنيخ ٻڀڄخ نٴيص أهَحىخ ٫ڀْو 

 أ٫ْيص أًٙىخ كظَ ّٸ٠َ رْن حٿنخّ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿڄ٬ًٍَ رن ٌّٓي ٫ن  - 

 أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
انِ ٫َٕٱ آهَ أىپ حٿنخٍ هًَؿخ ڃن حٿنخٍ ًآهَ أىپ حٿـنش ىهٌٙ حٿـنش ّئطَ رَؿپ -

ٳْٸٌٽ: نلٌ أٻزخٍ ًنٌرو ًٓڀٌه ٫ن ٰٛخٍىخ ٷخٽ: ٳْٸخٽ ٿو: ٫ڄڀض ٻٌح ٌّځ ٻٌح ًٻٌح 
٫ًڄڀض ٻٌح ٌّځ ٻٌح ًٻٌح ٷخٽ: ٳْٸٌٽ ّخ ٍد ٿٸي ٫ڄڀض أْٗخء ٿڂ أٍىخ ىنخ ٷخٽ: ٳ٠لٺ 

ٓڀڂ كظَ ريص نٌحؿٌه ٷخٽ: ٳْٸخٽ ٿو: ٳبڅ ٿٺ ڃټخڅ ٻپ ْٓجش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً
 كٔنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ُّي رن ًىذ ٫ن أرِ  - 
 ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ّخ أرخ ًٍ حٍٳ٪ رَٜٹ ٳخن٨َ أٍٳ٪ ٍؿپ طَحه ٳِ حٿڄٔـي ٷخٽ: ٳن٨َص ٳبًح ٍؿپ ؿخٿْ-
٫ڀْو كڀش ٷخٽ: ٳٸڀض: ىٌح ٷخٽ: ٳٸخٽ: ّخ أرخ ًٍ حٍٳ٪ رَٜٹ ٳخن٨َ أًٟ٪ ٍؿپ طَحه ٳِ 
حٿڄٔـي ٳن٨َص ٳبًح ٍؿپ ٬ْٟٲ ٫ڀْو أهٚٵ ٷخٽ: ٳٸڀض: ىٌح ٷخٽ: ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿيٌح أٳ٠پ ٫ني حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش ڃن ٷَحد حٍٕٝ 

 ڃؼپ ىٌح.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنِ أرٌ ٛخٿق كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ أٓي ٫ن أرِ ًٍ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
اڅ أٗي أڃظِ ٿِ كزخ ٷٌځ ّټٌنٌڅ أً ّـْئًڅ ر٬يُ ٌّى أكيىڂ أنو أ٤٫َ أىڀو ًڃخٿو -

 ًانو ٍآنِ.
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ٷيحڃش رن ٫زي حهلل كيػظنِ ؿَٔس رنض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ  - 
 ىؿخؿش:

أنيخ حن٤ڀٸض ڃ٬ظڄَس ٳخنظيض اٿَ حٿَرٌس ٳٔڄ٬ض أرخ ًٍ ّٸٌٽ: ٷخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
ًٓڀڂ ٿْڀش ڃن حٿڀْخٿِ ٳِ ٛٚس حٿ٬٘خء ٳٜڀَ رخٿٸٌځ ػڂ طوڀٲ أٛلخد ٿو ّٜڀٌڅ ٳڀڄخ 

حٿڄټخڅ ٍؿ٪ اٿَ ڃټخنو ٍأٍ ٷْخڃيڂ ًطوڀٴيڂ حنَٜٱ اٿَ ٍكڀو ٳڀڄخ ٍأٍ حٿٸٌځ ٷي أهڀٌح 
ٳٜڀَ ٳـجض ٳٸڄض هڀٴو ٳؤًڃؤ اٿِ رْڄْنو ٳٸڄض ٫ن ّڄْنو ػڂ ؿخء حرن ڃ٬ٌٔى ٳٸخځ هڀٴِ 
ًهڀٴو ٳؤًڃؤ اٿْو ر٘ڄخٿو ٳٸخځ ٫ن ٗڄخٿو ٳٸڄنخ ػٚػظنخ ّٜڀِ ٻپ ٍؿپ ڃنخ رنٴٔو ًّظڀٌ ڃن 

أڅ أٛزلنخ حٿٸَآڅ ڃخ ٗخء حهلل أڅ ّظڀٌ ٳٸخځ رآّش ڃن حٿٸَآڅ َّىىىخ كظَ ٛڀَ حٿٰيحس ٳز٬ي 
أًڃؤص اٿَ ٫زي حهلل رن ڃ٬ٌٔى أڅ ٓڀو ڃخ أٍحى اٿَ ڃخ ٛن٪ حٿزخٍكش ٳٸخٽ حرن ڃ٬ٌٔى رْيه: 
ٙ أٓؤٿو ٫ن ِٗء كظَ ّليع اٿِ ٳٸڀض: رؤرِ أنض ًأڃِ ٷڄض رآّش ڃن حٿٸَآڅ ًڃ٬ٺ 
حٿٸَآڅ ٿٌ ٳ٬پ ىٌح ر٠٬نخ ًؿينخ ٫ڀْو ٷخٽ: ى٫ٌص ٕڃظِ ٷخٽ: ٳڄخًح أؿزض أً ڃخًح ٍى 

زض رخٿٌُ ٿٌ ح٣ڀ٪ ٫ڀْو ٻؼَْ ڃنيڂ ٣ڀ٬ش طَٻٌح حٿٜٚس ٷخٽ: أٳٚ أرَ٘ ٫ڀْٺ ٷخٽ: أؿ
حٿنخّ ٷخٽ: رڀَ ٳخن٤ڀٸض ڃ٬نٸخ ٷَّزخ ڃن ٷٌٳش رلـَ ٳٸخٽ ٫ڄَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ اڅ طز٬غ 
اٿَ حٿنخّ ريٌح نټڀٌح ٫ن حٿ٬زخىس ٳنخىٍ أڅ حٍؿ٪ ٳَؿ٪ ًطڀٺ حّٓش }اڅ ط٬ٌريڂ ٳبنيڂ 

 ٬ِِّ حٿلټْڂ{.٫زخىٹ ًاڅ طٰٴَ ٿيڂ ٳبنٺ أنض حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃًَحڅ كيػنخ ٷيحڃش حٿزټَُ ٳٌٻَ نلٌه ًٷخٽ: ّنټڀٌح  - 

 ٫ن حٿ٬زخىس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ كيػنِ ِّّي  - 

حهلل  رن أرِ كزْذ ٫ن ٌّٓي رن ٷْْ ٫ن ڃ٬خًّش رن هيّؾ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

انو ٿْْ ڃن ٳَّ ٫َرِ اٙ ّئًڅ ٿو ڃ٪ ٻپ ٳـَ ّي٫ٌ ري٫ٌطْن ّٸٌٽ: حٿڀيڂ هٌٿظنِ -
ڃن رنِ آىځ ٳخؿ٬ڀنِ ڃن حكذ أىڀو ًڃخٿو اٿْو أً أكذ أىڀو ًڃخٿو اٿْو ٷخٽ أرٌ ٫زي 
حٿَكڄن: ٷخٽ أرِ: هخٿٴو ٫ڄًَ رن حٿلَع ٳٸخٽ: ٫ن ِّّي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٗڄخٓش 

 ٿْغ: ٫ن أرِ ٗڄخٓش أ٠ّخ. ًٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ِّّي رن ارَحىْڂ كيػنخ ٷظخىس ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٷخٽ: ٷڀض ٕرِ ًٍ:
ٿٌ ٻنض ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٔؤٿظو ٷخٽ ٫ن أُ ِٗء ٷڀض: أٓؤٿو ىپ -

 نٌٍ أنَ أٍحه. ٍأٍ ڃلڄي ٍرو ٷخٽ: ٳٸخٽ: ٷي ٓؤٿظو ٳٸخٽ:
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ كيػنِ أرٌ ُڃْپ  - 

ٓڄخٹ حٿلنٴِ كيػنِ ڃخٿٺ رن ڃَػي رن ٫زي حهلل حٿِڃخنِ كيػنِ أرٌ ڃَػي ٷخٽ: ٓؤٿض أرخ 
 ًٍ ٷڀض:

خّ ٫نيخ ٻنض ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٿْڀش حٿٸيٍ ٷخٽ: أنخ ٻنض أٓؤٽ حٿن-
ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أهزَنِ ٫ن ٿْڀش حٿٸيٍ أٳِ ٍڃ٠خڅ ىِ أً ٳِ ٯَْه ٷخٽ: رپ ىِ 
ٳِ ٍڃ٠خڅ ٷخٽ: ٷڀض: طټٌڅ ڃ٪ حٕنزْخء ڃخ ٻخنٌح ٳبًح ٷز٠ٌح ٍٳ٬ض أځ ىِ اٿَ ٌّځ 
حٿٸْخڃش ٷخٽ: رپ ىِ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ: ٷڀض: ٳِ أُ ٍڃ٠خڅ ىِ ٷخٽ: حٿظڄٌٔىخ ٳِ 
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٬َ٘ حًٕحهَ ػڂ كيع ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًكيع ػڂ حٿ٬َ٘ حًٕٽ أً حٿ
حىظزڀض ًٯٴڀظو ٷڀض: ٳِ أُ حٿ٬َّ٘ن ىِ ٷخٽ: حرظٌٰىخ ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ٙ طٔؤٿنِ ٫ن 
ِٗء ر٬يىخ ػڂ كيع ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًكيع ػڂ حىظزڀض ًٯٴڀظو ٳٸڀض: ّخ 

ِ أُ حٿ٬َ٘ ىِ ٷخٽ: ٳ٠ٰذ ٫ڀِ ٌٍٓٽ حهلل أٷٔڄض ٫ڀْٺ رلٸِ ٫ڀْٺ ٿڄخ أهزَطنِ ٳ
ٯ٠زخ ٿڂ ٠ّٰذ ڃؼڀو ڃنٌ ٛلزظو أً ٛخكزظو ٻڀڄش نلٌىخ ٷخٽ: حٿظڄٌٔىخ ٳِ حٿٔز٪ 

 حًٕحهَ ٙ طٔؤٿنِ ٫ن ِٗء ر٬يىخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ى٘خځ كيػنِ أرِ أڅ أرخ ڃَحًف  - 

 حٿٰٴخٍُ أهزَه أڅ أرخ ًٍ أهزَه أنو ٷخٽ:
ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿ٬ڄپ أٳ٠پ ٷخٽ: اّڄخڅ رخهلل ًؿيخى ٳِ ٓزْڀو ٷخٽ: ٳؤُ حٿَٷخد أٳ٠پ ّخ -

ٷخٽ: أٯٚىخ ػڄنخ ًأنٴٔيخ ٫ني أىڀيخ ٷخٽ: أٳَأّض اڅ ٿڂ أٳ٬پ ٷخٽ: ط٬ْن ٛخن٬خ أً طٜن٪ 
 ٕهَٵ ٷخٽ: أٍأّض اڅ ٬ٟٴض ٷخٽ: طڄٔٺ ٫ن حٿَ٘ ٳبنو ٛيٷش طٜيٵ ريخ ٫ڀَ نٴٔٺ.

رِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس كيػنخ أرٌ ٫ڄَحڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
حٿـٌنِ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٷخٽ: ٿڄخ ٷيځ أرٌ ًٍ ٫ڀَ ٫ؼڄخڅ ڃن حٿ٘خځ ٳٸخٽ: أڃَنِ 

 هڀْڀِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؼٚع:
حٓڄ٪ ًأ٣٪ ًٿٌ ٫زيح ڃـي٩ ح٣َٕحٱ ًاًح ٛن٬ض ڃَٷش ٳخٻؼَ ڃخءىخ ػڂ حن٨َ أىپ رْض -

ؤٛزيڂ ڃنيخ رڄ٬ًَٱ ًٛپ حٿٜٚس ٿٌٷظيخ ٳبڅ ًؿيص حٗڃخځ ٷي ٛڀَ ٳٸي ڃن ؿَْطٺ ٳ
 أكَُص ٛٚطٺ ًاٙ ٳيِ نخٳڀش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃټِ رن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زْي حهلل رن أرِ ُّخى ٫ن ٗيَ  - 
 رن كٌٗذ ٫ن حرن ٫ڂ ٕرِ ًٍ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

د حٿوڄَ ٿڂ ّٸزپ حهلل ٿو ٛٚس أٍر٬ْن ٿْڀش ٳبڅ طخد طخد حهلل ٫ڀْو ٳبڅ ٫خى ٻخڅ ڃن َٗ-
ڃؼپ ًٿٺ ٳڄخ أىٍُ أٳِ حٿؼخٿؼش أځ ٳِ حٿَحر٬ش ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٳبڅ ٫خى 
ٻخڅ كظڄخ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ ّٔٸْو ڃن ٣ْنش حٿوزخٽ ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ ٣ْنش 

 أىپ حٿنخٍ.حٿوزخٽ ٷخٽ: ٫ٜخٍس 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ كيػنخ ٍٗيّن ٬ّنِ حرن ٬ٓي كيػنِ  - 

٫ڄًَ رن حٿلَع ٷخٽ ًكيػنِ ٍٗيّن ٫ن ٓخٿڂ رن ٯْٚڅ حٿظـْزِ كيػو أڅ ٓڀْڄخڅ رن 
 أرِ ٫ؼڄخڅ كيػو ٫ن كخطڂ رن أرِ ٫يُ أً ٫يُ رن كخطڂ حٿلڄِٜ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ أٍّي أڅ أرْض ٫نيٹ حٿڀْڀش ٳؤٛڀِ رٜٚطٺ ٷڀض ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ ح-
ٷخٽ: ٙ طٔظ٤ْ٪ ٛٚطِ ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٰظٔپ ٳْٔظَ رؼٌد ًأنخ 
ڃلٌٽ ٫نو ٳخٯظٔپ ػڂ ٳ٬ڀض ڃؼپ ًٿٺ ػڂ ٷخځ ّٜڀِ ًٷڄض ڃ٬و كظَ ؿ٬ڀض أَٟد 

ض ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ّخ رٚٽ رَأِٓ حٿـيٍحڅ ڃن ٣ٌٽ ٛٚطو ػڂ أًڅ رٚٽ ٿڀٜٚس ٳٸخٽ: أٳ٬ڀ
انٺ ٿظئًڅ اًح ٻخڅ حٿٜزق ٓخ٬٣خ ٳِ حٿٔڄخء ًٿْْ ًٿٺ حٿٜزق انڄخ حٿٜزق ىټٌح ڃ٬ظَٟخ 

 ػڂ ى٫خ رٔلٌٍ ٳظٔلَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن ٣ڀٶ رن  - 

 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:كزْذ ٫ن رَْ٘ رن ٻ٬ذ حٿ٬يًُ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ
 ىپ ٿٺ ٳِ ٻنِ ڃن ٻنٌُ حٿـنش ٷخٽ: ٳٸڀض: ن٬ڂ ٷخٽ: ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٫خڃَ حٕكٌٽ ٫ن ٗيَ رن  - 
كٌٗذ ٫ن ڃ٬ي ّټَد ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْڄخ ًَُّ ٫ن ٍرو 

 :٫ِ ًؿپ أنو ٷخٽ
ّخ حرن آىځ انٺ ڃخ ى٫ٌطنِ ًٍؿٌطنِ ٳبنِ ٓؤٯٴَ ٿٺ ٫ڀَ ڃخ ٻخڅ ٳْٺ ًٿٌ ٿٸْظنِ رٸَحد -

حٍٕٝ ه٤خّخ ٿڀٸْظٺ رٸَحريخ ڃٰٴَس ًٿٌ ٫ڄڀض ڃن حٿو٤خّخ كظَ طزڀٮ ٫نخڅ حٿٔڄخء ڃخ ٿڂ 
 طَ٘ٹ رِ ْٗجخ ػڂ حٓظٰٴَطنِ ٿٰٴَص ٿٺ ػڂ ٙ أرخٿِ.

ييُ رن ڃْڄٌڅ ٫ن ٯْٚڅ رن ؿََّ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ڃ - 
 ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ڃ٬ي ّټَد ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٓخٿڂ رن ٯْٚڅ  - 
٫ن ٓڀْڄخڅ رن أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن ٫يُ رن كخطڂ حٿلڄِٜ ٫ن أرِ ًٍ: أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿزٚٽ:٫ڀ
أنض ّخ رٚٽ ڃئًڅ اًح ٻخڅ حٿٜزق ٓخ٬٣خ ٳِ حٿٔڄخء ٳڀْْ ًٿٺ رخٿٜزق انڄخ حٿٜزق ىټٌح -

ڃ٬ظَٟخ ػڂ ى٫خ رٔلٌٍه ٳظٔلَ ًٻخڅ ّٸٌٽ: ٙ طِحٽ أڃظِ روَْ ڃخ أهًَح حٿٔلٌٍ 
 ٫ًـڀٌح حٿٴ٤َ.

ٌّنْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلخٵ ٷخٽ: ٷخٽ ٫زي حهلل كيػنِ  - 
حٿِىَُ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ حٕكٌٙ ڃٌٿَ رنِ ٿْغ ّليػنخ ٳِ ڃـڀْ حرن حٿڄْٔذ ًحرن 
حٿڄْٔذ ؿخٿْ أنو ٓڄ٪ أرخ ًٍ ّٸٌٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٙ ِّحٽ حهلل 

 ٫ِ ًؿپ ڃٸزٚ ٫ڀَ حٿ٬زي ٳِ ٛٚطو ڃخ ٿڂ ّڀظٴض: ٳبًح َٛٱ ًؿيو حنَٜٱ ٫نو.
ِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٛٴٌحڅ ٫ن أرِ حٿْڄخڅ ًأرِ حٿڄؼنَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 أڅ أرخ ًٍ ٷخٽ:
رخ٬ّنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هڄٔخ ًأًػٸنِ ٓز٬خ ًأٗيي حهلل ٫ڀِ ط٬ٔخ أڅ ٙ -

أهخٱ ٳِ حهلل ٿٌڃش ٙثڂ ٷخٽ أرٌ حٿڄؼنَ: ٷخٽ أرٌ ًٍ: ٳي٫خنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ر٬ْش ًٿٺ حٿـنش ٷڀض: ن٬ڂ ًر٤ٔض ّيُ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ىپ ٿٺ اٿَ

٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّ٘ظ١َ ٫ڀَ أڅ ٙ طٔؤٽ حٿنخّ ْٗجخ ٷڀض: ن٬ڂ ٷخٽ: ًٙ ٣ٌٓٺ اڅ ّٔٸ٢ 
 ڃنٺ كظَ طنِٽ اٿْو ٳظؤهٌه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ ٛٴٌحڅ رن ٫ڄًَ ٫ن َّٗق رن ٫زْي  - 
 اٿَ أرِ ًٍ أنو ٷخٽ:حٿل٠َڃِ َّىه 

ٿڄخ ٻخڅ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ح٫ظټٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿڄٔـي ٳڀڄخ ٛڀَ -
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿ٬َٜ ڃن ٌّځ حػنْن ٫ًَّ٘ن ٷخٽ: انخ ٷخثڄٌڅ حٿڀْڀش اڅ 
 ٗخء حهلل ٳڄن ٗخء ڃنټڂ أڅ ّٸٌځ ٳڀْٸڂ ًىِ ٿْڀش ػٚع ٫ًَّ٘ن ٳٜٚىخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل
٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڄخ٫ش ر٬ي حٿ٬ظڄش كظَ ًىذ ػڀغ حٿڀْپ ٳڀڄخ حنَٜٱ ٿڄخ ٻخنض ٿْڀش أٍر٪ 
٫ًَّ٘ن ٿڂ ّٜپ ْٗجخ ًٿڂ ّٸڄڂ ٳڀڄخ ٻخنض حٿڀْڀش هڄْ ٫ًَّ٘ن ٷخځ ر٬ي ٛٚس حٿ٬َٜ 
ٌّځ أٍر٪ ٫ًَّ٘ن ٳٸخٽ: انخ ٷخثڄٌڅ حٿڀْڀش اڅ ٗخء حهلل ٬ّنِ: ٿْڀش هڄْ ٫ًَّ٘ن ٳڄن 

ًىذ ػڀغ حٿڀْپ ػڂ حنَٜٱ ٳڀڄخ ٻخنض ٿْڀش ٓض ٫ًَّ٘ن ٿڂ ٗخء ٳڀْٸڂ ٳٜڀَ رخٿنخّ كظَ 
ّٸپ ْٗجخ ًٿڂ ّٸڂ ٳڀڄخ ٻخڅ ٫ني ٛٚس حٿ٬َٜ ڃن ٌّځ ٓض ٫ًَّ٘ن ٷخځ ٳٸخٽ: انخ ٷخثڄٌڅ 
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اڅ ٗخء حهلل ٬ّنِ ٿْڀش ٓز٪ ٫ًَّ٘ن ٳڄن ٗخء أڅ ّٸٌځ ٳڀْٸڂ ٷخٽ أرٌ ًٍ: ٳظـڀينخ ٿڀٸْخځ 
ؼخ حٿڀْپ ػڂ حنَٜٱ اٿَ ٷزظو ٳِ حٿڄٔـي ٳٜڀَ رنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ًىذ ػڀ

ٳٸڀض ٿو: اڅ ٻنخ ٿٸي ٣ڄ٬نخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڅ طٸٌځ رنخ كظَ طٜزق ٳٸخٽ: ّخ أرخ ًٍ انٺ اًح 
ٛڀْض ڃ٪ اڃخڃٺ ًحنَٜٳض اًح حنَٜٱ ٻظذ ٿٺ ٷنٌص ٿْڀظٺ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن: 

 ًؿيص ىٌح حٿليّغ ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه.
نزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٿْغ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ڃًَحڅ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ڃلڄي أ - 

 ٫ن حٿيِّپ رن َٗكزْپ ٫ن أرِ ًٍ:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ؿخٿٔخ ًٗخطخڅ طٸظَنخڅ ٳن٤لض اكيحىڄخ حٕهٍَ -

ٳؤؿي٠ظيخ ٷخٽ: ٳ٠لٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸْپ ٿو: ڃخ ٠ّلټٺ ّخ ٌٍٓٽ 
 ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿْٸخىڅ ٿيخ ٌّځ حٿٸْخڃش.حهلل ٷخٽ: ٫ـزض ٿيخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ّلَْ رن ٫زي حهلل: أڅ أرخ  - 
ٻؼَْ ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػو أنو ٓڄ٪ أرخ ًٍ حٿٰٴخٍُ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
ٻزَ ٓزلخڅ حهلل ًحٿلڄي هلل ًٙ اٿو اٙ ٻڀڄخص ڃن ًٻَىن ڃخثش ڃَس ىرَ ٻپ ٛٚس: حهلل أ-

حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ًٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل ػڂ ٿٌ ٻخنض ه٤خّخه ڃؼپ ُري حٿزلَ 
 ٿڄلظين ٷخٽ أرِ: ٿڂ َّٳ٬و.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ حٿلخٍع رن ِّّي ٷخٽ:  - 
 ٓڄ٬ض حرن كـَْس حٿْ٘ن ّٸٌٽ:

ِ ڃن ٓڄ٪ أرخ ًٍ ّٸٌٽ: نخؿْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش اٿَ حٿٜزق أهزَن-
َْنِ ٳٸخٽ: انيخ أڃخنش ًهُِ ًنيحڃش ٌّځ حٿٸْخڃش اٙ ڃن أهٌىخ رلٸيخ  ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أِڃ

 ًأىٍ حٿٌُ ٫ڀْو ٳْيخ.
ْذ: أڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِْ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ِّّي رن أرِ كز - 

 أرخ ٓخٿڂ حٿـْ٘خنِ أطِ أرخ أڃْش ٳِ ڃنِٿو ٳٸخٽ:
انِ ٓڄ٬ض أرخ ًٍ ّٸٌٽ: انو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: اًح أكذ أكيٻڂ -

 ٛخكزو ٳڀْؤطو ٳِ ڃنِٿو ٳڀْوزَه أنو ّلزو حهلل ٫ِ ًؿپ ًٷي أكززظٺ ٳـجظٺ ٳِ ڃنِٿٺ.
كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿٌٿْي  - 

 ڃٌٍٵ حٿ٬ـڀِ ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ڃن ٙءڃټڂ ڃن هيڃټڂ ٳؤ٬٣ڄٌىڂ ڃڄخ طؤٻڀٌڅ ًحٻٌٔىڂ ڃڄخ طڀزٌٔڅ ًڃن ٙ ّٚثڄټڂ ڃن -

 هيڃټڂ ٳز٬ٌْح ًٙ ط٬ٌرٌح هڀٶ حهلل ٫ِ ًؿپ.
كيػنخ آَحثْپ ٫ن ارَحىْڂ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى ىٌ حرن ٫خڃَ - 

 ڃيخؿَ ٫ن ڃـخىي ٫ن ڃٌٍٵ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
انِ أٍٍ ڃخ ٙ طًَڅ ًأٓڄ٪ ڃخ ٙ طٔڄ٬ٌڅ أ٣ض حٿٔڄخء ًكٶ ٿيخ أڅ طج٢ ڃخ ٳْيخ -

ڃٌٟ٪ أٍر٪ أٛخر٪ اٙ ٫ڀْو ڃڀٺ ٓخؿي ٿٌ ٫ڀڄظڂ ڃخ أ٫ڀڂ ٿ٠لټظڂ ٷڀْٚ ًٿزټْظڂ ٻؼَْح ًٙ 
طڀًٌطڂ رخٿنٔخء ٫ڀَ حٿٴَٗخص ًٿوَؿظڂ ٫ڀَ أًحٿَ حٿ٬ٜيحص طـؤًٍڅ اٿَ حهلل ٷخٽ: ٳٸخٽ 

 أرٌ ًٍ: ًحهلل ٿٌىىص أنِ ٗـَس ط٠٬ي.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن ڃٌَٓ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿَؿخٽ  - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:حٿڄينِ أنزؤنخ ٫ڄَ ڃٌٿَ ٯٴَس ٫ن حرن ٻ٬ذ ٫ن ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

أًٛخنِ كزِ روڄْ: أٍكڂ حٿڄٔخٻْن ًأؿخٿٔيڂ ًأن٨َ اٿَ ڃن ىٌ طلظِ ًٙ أن٨َ اٿَ -
ڃن ىٌ ٳٌٷِ ًأڅ أٛپ حٿَكڂ ًاڅ أىرَص ًأڅ أٷٌٽ رخٿلٶ ًاڅ ٻخڅ ڃَح ًأڅ أٷٌٽ: ٙ 
كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل ّٸٌٽ ڃٌٿَ ٯٴَس ٙ أ٫ڀڂ رٸِ ٳْنخ ڃن حٿوڄْ اٙ ىٌه: ٷٌٿنخ ٙ كٌٽ 

س اٙ رخهلل ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن: ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن حٿلټڂ رن ڃٌَٓ ًٷخٽ: ٫ن ڃلڄي ًٙ ٷٌ
 رن ٻ٬ذ ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿيخٗڄِ أنزؤنخ آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن  - 
 رِ ًٍ ٷخٽ:ؿ٬ٴَ أهزَنِ ڃلڄي رن أرِ كَڃڀش ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أ

أًٛخنِ كزِ رؼٚع ٙ أى٫ين اڅ ٗخء حهلل أريح: أًٛخنِ رٜٚس حٿ٠لَ ًرخٿٌطَ ٷزپ -
 حٿنٌځ ًرْٜخځ ػٚػش أّخځ ڃن ٻپ ٗيَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ أرٌ ٫خڃَ حٿوِحُ ٫ن أرِ ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ  - 
 ًٓڀڂ أنو ٷخٽ: ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو

 ٙ طلٸَڅ ڃن حٿڄ٬ًَٱ ْٗجخ ٳبڅ ٿڂ طـي ٳخٿٶ أهخٹ رٌؿو ٣ڀٶ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ أرِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض كَڃڀش ّليع  - 

٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٗڄخٓش ٫ن أرِ رَٜس ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ٍٝ ّٔڄَ ٳْيخ حٿٸَْح١ ٳبًح ٳظلظڄٌىخ ٳخكٔنٌح اٿَ أىڀيخ انټڂ ٓظٴظلٌڅ ڃَٜ ًىِ أ-
ٳبڅ ٿيڂ ًڃش ًٍكڄخ أً ٷخٽ: ًڃش ًٛيَحٳبًح ٍأّض ٍؿڀْن ّوظٜڄخڅ ٳْيخ ٳِ ڃٌٟ٪ ٿزنش 
ٳخهَؽ ڃنيخ ٷخٽ: ٳَأّض ٫زي حٿَكڄن رن َٗكزْپ رن كٔنش ًأهخه ٍر٬ْش ّوظٜڄخڅ ٳِ 

 ڃٌٟ٪ ٿزنش ٳوَؿض ڃنيخ.
ٽ ًكيػنخه ىخًٍڅ حرن ًىذ كيػنخ كَڃڀش ٫ن ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخ - 

 رن ٗڄخٓش ٷخٽ ٓڄ٬ض حرخ ًٍ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى أرٌ ىحًى كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ػخرض  - 

رن ػٌرخ كيػنِ أرِ ڃټلٌٽ رن أرِ ن٬ْڂ كيػو ٫ن حٓخڃش رن ٓڀْڄخڅ أڅ أرخ ًٍ كيػيڂ أڅ 
  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:ٌٍٓٽ حهلل

اڅ حهلل ّٸزپ طٌرش ٫زيه أً ّٰٴَ ٿ٬زيه ڃخ ٿڂ ّٸ٪ حٿلـخد ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ حٿلـخد -
 ٷخٽ: اڅ طڄٌص حٿنٴْ ًىِ ڃَ٘ٻش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ػٌرخڅ ٫ن أرْو  - 
ڃش رن ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن ٫ڄَ رن ن٬ْڂ ٫ن أٓخ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿْٰٴَ ٿ٬زيه ڃخ ٿڂ ّٸ٪ حٿلـخد ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ ًٷ٩ٌ حٿلـخد -

 ٷخٽ: اڅ طڄٌص حٿنٴْ ًىِ ڃَ٘ٻش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫ْخٕ ٫ًٜخځ رن هخٿي ٷخٙ: كيػنخ ٫زي  - 
رن ػٌرخڅ ٫ن أرْو ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن ٫ڄَ رن ن٬ْڂ ٫ن أٓخڃش رن ٓڀْڄخڅ ًٷخٽ حٿَكڄن 

 ٫ٜخځ ٫ڄَ رن ن٬ْڂ حٿ٬نِٔ أڅ أرخ ًٍ كيػيڂ ًٷخٙ:
ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ ًٷ٩ٌ حٿلـخد اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ -

 ٿْٰٴَ ٿ٬زيه ٳٌٻَح ڃؼڀو.
ىخًٍڅ أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس كيػنخ كڄْي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن  - 

 رن ىٚٽ ٫ن ٫زي حهلل رنن ٛخڃض ٷخٽ: ٷخٽ أرٌ ًٍ:
هَؿنخ ڃن ٷٌڃنخ ٯٴخٍ ًٻخنٌح ّلڀٌڅ حٿ٘يَ حٿلَحځ أنخ ًأهِ أنْْ ًأڃنخ ٳخن٤ڀٸنخ كظَ -

نِٿنخ ٫ڀَ هخٽ ٿنخ ًُ ڃخٽ ًًُ ىْجش ٳؤٻَڃنخ هخٿنخ ًأكٔن اٿْنخ ٳلٔينخ ٷٌڃو ٳٸخٿٌح: انٺ 
هَؿض ٫ن أىڀٺ هڀٴٺ اٿْيڂ أنْْ ٳـخءنخ هخٿنخ ٳنؼَ ٫ڀْو ڃخ ٷْپ ٿو ٳٸڀض: أڃخ ڃخ اًح 

ڃ٠َ ڃن ڃ٬ًَٳٺ ٳٸي ٻيٍطو ًٙ ؿڄخ٩ ٿنخ ٳْڄخ ر٬ي ٷخٽ: ٳٸَرنخ َٛڃظنخ ٳخكظڄڀنخ ٫ڀْيخ 
ًط٤َٰ هخٿنخ ػٌرو ًؿ٬پ ّزټِ ٷخٽ: ٳخن٤ڀٸنخ كظَ نِٿنخ رل٠َس ڃټش ٷخٽ: ٳنخٳَ أنْْ 

ٳؤطْخ حٿټخىن ٳوَْ أنْٔخ ٳؤطخنخ رَٜڃظنخ ًڃؼڀيخ ًٷي ٛڀْض  ٍكٚ ٫ن َٛڃظنخ ٫ًن ڃؼڀيخ
ّخ حرن أهِ ٷزپ أڅ أٿٸَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚع ٓنْن ٷخٽ: ٳٸڀض: ٿڄن ٷخٽ: 
هلل ٷخٽ: ٷڀض: ٳؤّن طٌؿو ٷخٽ: كْغ ًؿينِ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ: ًأٛڀِ ٫٘خء كظَ اًح 

خٽ أرٌ حٿن٠َ: ٷخٽ ٓڀْڄخڅ: ٻؤنِ هٴخء ٻخڅ ڃن أهَ حٿڀْپ أٿٸْض ٻؤنِ هٴخء ٷخٽ أرِ: ٷ
كظَ ط٬ڀٌنِ حٿ٘ڄْ ٷخٽ: ٳٸخٽ أنْْ اڅ ٿِ كخؿش رڄټش ٳخٻٴنِ كظَ آطْٺ ٷخٽ: ٳخن٤ڀٶ 
ٳَحع ٫ڀِ ػڂ أطخنِ ٳٸڀض: ڃخ كزٔٺ ٷخٽ: ٿٸْض ٍؿٚ ٫ِّڂ أڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أٍٓڀو ٫ڀَ 

ٻخڅ أنْْ ىّنٺ ٷخٽ: ٳٸڀض: ڃخ ّٸٌٽ حٿنخّ ٿو ٷخٽ: ّٸٌٿٌڅ أنو ٗخ٫َ ًٓخكَ ًٻخىن ً
ٗخ٫َح ٷخٽ: ٳٸخٽ: ٷي ٓڄ٬ض ٷٌٽ حٿټيخڅ ٳڄخ ّٸٌٽ رٸٌٿيڂ ًٷي ٬ًٟض ٷٌٿو ٫ڀَ أٷَحء 
حٿ٬َ٘ ٳٌحهلل ڃخ ّڀظخځ ٿٔخڅ أكي أنو ٬َٗ ًحهلل أنو ٿٜخىٵ ًانيڂ ٿټخًرٌڅ ٷخٽ ٳٸڀض ٿو: ىپ 
أنض ٻخٳِ كظَ حن٤ڀٶ ٳخن٨َ ٷخٽ: ن٬ڂ ٳټن ڃن أىپ ڃټش ٫ڀَ كٌٍ ٳبنيڂ ٷي ٗنٴٌح ٿو 

ًٷخٽ ٫ٴخڅ: ْٗٴٌح ٿو ًٷخٽ ريِ: ٓزٸٌح ٿو ًٷخٽ أرٌ حٿن٠َ: ٗٴٌح ٿو ٷخٽ: ًطـيڄٌح ٿو 
ٳخن٤ڀٸض كظَ ٷيڃض ڃټش ٳظ٬٠ٴض ٍؿٚ ڃنيڂ ٳٸڀض: أّن ىٌح حٿَؿپ حٿٌُ طي٫ٌنو 
َِ رټپ ڃيٍس ٨٫ًڂ كظَ  حٿٜخرت ٷخٽ: ٳؤٗخٍ اٿِ ٷخٽ: حٿٜخرت ٷخٽ: ٳڄخٽ أىپ حٿٌحىُ ٫ڀ

نٜذ أكڄَ ٳؤطْض ُڃِځ ٳَ٘رض ڃن هٍَص ڃْٰ٘خ ٫ڀِ ٳخٍطٴ٬ض كْن حٍطٴ٬ض ٻؤنِ 
ڃخثيخ ًٯٔڀض ٫نِ حٿيځ ٳيهڀض رْن حٿټ٬زش ًحٓظخٍىخ ٳڀزؼض رو حرن أهِ ػٚػْن ڃن رْن 
ٌّځ ًٿْڀش ًڃخٿِ ٬٣خځ اٙ ڃخء ُڃِځ ٳٔڄنض كظَ طټَٔص ٫ټن ر٤نِ ًڃخ ًؿيص ٫ڀَ 
ٻزيُ ٓوٴش ؿ٩ٌ ٷخٽ: ٳزْنخ أىپ ڃټش ٳِ ٿْڀش ٷڄَحء أٟلْخڅ ًٷخٽ ٫ٴخڅ: أٛوْخڅ ًٷخٽ 
ريِ: أٛوْخڅ ًٻٌٿٺ ٷخٽ أرٌ حٿن٠َ ٳ٠َد حهلل ٫ڀَ أٛڄوش أىپ ڃټش ٳڄخ ٤ٌّٱ 
َِ ًىڄخ طي٫ٌحڅ أٓخٱ ًنخثپ ٷخٽ: ٳٸڀض: أنټلٌح أكيىڄخ  رخٿزْض ٯَْ حڃَأطْن ٳؤطظخ ٫ڀ
حٓهَ ٳڄخ ػنخىڄخ ًٿٺ ٷخٽ: ٳؤطظخ ٫ڀِ ٳٸڀض: ًىن ڃؼپ حٿو٘زش ٯَْ أنِ ٿڂ أٻن ٷخٽ: 

څ ىينخ أكي ڃن أنٴخٍنخ ٷخٽ: ٳخٓظٸزڀيڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٳخن٤ڀٸظخ طٌٿٌٙڅ ًطٸٌٙڅ: ٿٌ ٻخ
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرٌ رټَ ًىڄخ ىخر٤خڅ ڃن حٿـزپ ٳٸخٽ: ڃخ ٿټڄخ ٳٸخٿظخ حٿٜخرت رْن حٿټ٬زش 
ًأٓظخٍىخ ٷخٙ: ڃخ ٷخٽ ٿټڄخ ٷخٿظخ: ٷخٽ ٿنخ ٻڀڄش طڄٖ حٿٴڂ ٷخٽ: ٳـخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
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َ ٳ٤خٱ رخٿزْض ػڂ ٛڀَ ٷخٽ: ٳؤطْظو ٳټنض أًٽ ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌ ًٛخكزو كظَ حٓظڀڂ حٿلـ
ڃن كْخه رظلْش أىپ حٗٓٚځ ٳٸخٽ: ٫ڀْٺ ًٍكڄش حهلل ڃڄن أنض ٷخٽ: ٷڀض: ڃن ٯٴخٍ ٷخٽ: 
ٳؤىٌُ رْيه ٳ٬ٌٟيخ ٫ڀَ ؿزيظو ٷخٽ: ٳٸڀض ٳِ نٴِٔ ٻَه أنِ حنظڄْض اٿَ ٯٴخٍ ٷخٽ 

ينخ ٷخٽ: ٻنض ىينخ ٳؤٍىص أڅ آهٌ رْيه ٳٸي٫نِ ٛخكزو ًٻخڅ أ٫ڀڂ رو ڃنِ ٷخٽ ڃظَ ٻنض ى
ڃنٌ ػٚػْن ڃن رْن ٿْڀش ًٌّځ ٷخٽ: ٳڄن ٻخڅ ٬٤ّڄٺ ٷڀض: ڃخ ٻخڅ ٿِ ٬٣خځ اٙ ڃخء ُڃِځ 
ٷخٽ: ٳٔڄنض كظَ طټَٔ ٫ټن ر٤نِ ًڃخ ًؿيص ٫ڀَ ٻزيُ ٓوٴش ؿ٩ٌ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: انيخ ڃزخٍٻش ًانيخ ٬٣خځ ٬٣ڂ ٷخٽ أرٌ رټَ: حثٌڅ ٿِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

٬٣خڃو حٿڀْڀش ٷخٽ: ٳٴ٬پ ٷخٽ: ٳخن٤ڀٶ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحن٤ڀٶ أرٌ رټَ  ٳِ
ًحن٤ڀٸض ڃ٬يڄخ كظَ ٳظق أرٌ رټَ رخرخ ٳـ٬پ ّٸزٞ ٿنخ ڃن ُرْذ حٿ٤خثٲ ٷخٽ: ٳټخڅ ًٿٺ 
أًٽ ٬٣خځ أٻڀظو ريخ ٳڀزؼض ڃخ ٿزؼض ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: انِ ٷي ًؿيض 

أكٔزيخ اٙ ّؼَد ٳيپ أنض ڃزڀٮ ٫نِ ٷٌڃٺ ٿ٬پ حهلل ٫ِ ًؿپ اٿَ أٍٝ ًحص نوپ ًٙ 
أڅ ّنٴ٬يڂ رٺ ًّؤؿَٹ ٳْيڂ ٷخٽ: ٳخن٤ڀٸض كظَ أطْض أهِ أنْٔخ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٿِ: ڃخ ٛن٬ض 
ٷخٽ: ٷڀض: انِ ٛن٬ض انِ أٓڀڄض ًٛيٷض ٷخٽ: ٷخٽ: ٳڄخ ٿِ ٍٯزش ٫ن ىّنٺ ٳبنِ ٷي 

نټڄخ ٳبنِ ٷي أٓڀڄض ًٛيٷض أٓڀڄض ًٛيٷض ػڂ أطْنخ أڃنخ ٳٸخٿض: ٳڄخ رِ ٍٯزش ٫ن ىّ
ٳظلڄڀنخ كظَ أطْنخ ٷٌڃنخ ٯٴخٍح ٳؤٓڀڂ ر٠٬يڂ ٷزپ أڅ ّٸيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
حٿڄيّنش ًٷخٽ: ٬ّنِ ِّّي رزٰيحى ًٷخٽ ر٠٬يڂ: اًح أٷيځ ٳٸخٽ ريِ: أهٌحننخ نٔڀڂ ًٻٌح ٷخٽ 

ڃجٌ ًٷخٽ أرٌ حٿن٠َ ًٻخڅ ّئڃيڂ هٴخٱ رن اّڄخء رن ٍك٠ش حٿٰٴخٍُ ًٻخڅ ْٓيىڂ ٌّ
رٸْظيڂ: اًح ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٓڀڄنخ ٳٸيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
حٿڄيّنش ٳؤٓڀڂ رٸْظيڂ ٷخٽ: ًؿخءص أٓڀڂ ٳٸخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اهٌحننخ 

َ حهلل نٔڀڂ ٫ڀَ حٿٌُ أٓڀڄٌح ٫ڀْو ٳؤٓڀڄٌح ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٯٴخٍ ٯٴ
 ٿيخ ًأٓڀڂ ٓخٿڄيخ حهلل ًٷخٽ ريِ: ًٻخڅ ّئڃيڂ اّڄخء رن ٍك٠ش ٳٸخٽ أرٌ حٿن٠َ: اّڄخء.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىيرش كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٳٌٻَ نلٌه ربٓنخىه. - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٬ّنِ حرن ىخًٍڅ كيػنخ ِّّي رن ارَحىْڂ كيػنخ  - 

 كيػنخ ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٷخٽ: ٷڀض ٕرِ ًٍ: ٷظخىس
ٿٌ أىٍٻض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٔؤٿظو ٷخٽ: ٫ًڄخ ٻنض طٔؤٿو ٷخٽ: ٓؤٿظو ىپ ٍأٍ -

 ٍرو ٫ِ ًؿپ ٷخٽ أرٌ ًٍ: ٷي ٓؤٿظو ٳٸخٽ: نٌٍ أنَ أٍحه.
ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٬ْٓي رن أرِ حٿلٔن ٫ - 

 ٫زي حهلل رن ٛخڃض ٷخٽ:
ٻنض ڃ٪ أرِ ًٍ ًٷي هَؽ ٤٫خإه ًڃ٬و ؿخٍّش ٿو ٳـ٬ڀض طٸ٠ِ كٌحثـو ًٷخٽ ڃَس: -

نٸ٠ِ ٷخٽ: ٳٴ٠پ ڃ٬و ٳ٠پ ٷخٽ: أكٔزو ٷخٽ: ٓز٪ ٷخٽ: ٳؤڃَىخ أڅ ط٘ظَُ ريخ ٳڀٌٓخ 
ٷڀض: ّخ أرخ ًٍ ٿٌ حىهَطو ٿڀلخؿش طنٌرٺ ًٿڀ٠ْٲ ّؤطْٺ ٳٸخٽ: اڅ هڀْڀِ ٫يي اٿِ أڅ أّڄخ 

ً ٳ٠ش أًٻِ ٫ڀْو ٳيٌ ؿڄَ ٫ڀَ ٛخكزو ٌّځ حٿٸْخڃش كظَ ّٴَٯو اٳَحٯخ ٳِ ٓزْپ ًىذ أ
 حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حٿـََُّ أرٌ ڃ٬ٌٔى ٫ن أرِ ٫زي حهلل  - 
 حٿ٬نُِ ٫ن حرن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷڀض:
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ٿڄٚثټظو ٓزلخڅ حهلل  ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿټٚځ أكذ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ: ڃخ ح٤ٛٴخه-
 ًرلڄيه ػٚػخ طٸٌٿيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حٌٕٓى رن ْٗزخڅ ٫ن ِّّي رن حٿ٬ٚء ٫ن  - 
ڃ٤َٱ رن ٫زي حهلل رن حٿ٘وَْ ٷخٽ: رڀٰنِ ٫ن أرِ ًٍ كيّغ ٳټنض أكذ أڅ أٿٸخه ٳڀٸْظو 

 ٳٸڀض ٿو:
ٳؤٓؤٿٺ ٫نو ٳٸخٽ: ٷي ٿٸْض ٳٔؤٽ ٷخٽ: ّخ أرخ ًٍ رڀٰنِ ٫نٺ كيّغ ٳټنض أكذ أڅ أٿٸخٹ -

ٷڀض: رڀٰنِ أنٺ طٸٌٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ػٚػش ّلزيڂ حهلل ٫ِ 
ًؿپ ًػٚػش ّز٠ٰيڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ: ن٬ڂ ٳڄخ أهخٿنِ أٻٌد ٫ڀَ هڀْڀِ ڃلڄي ٛڀَ حهلل 

٫ِ ًؿپ ٷخٽ: ٍؿپ ٯِح ٳِ ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚػخ ّٸٌٿيخ ٷخٽ: ٷڀض: ڃن حٿؼٚػش حٿٌّن ّلزيڂ حهلل 
ٓزْپ حهلل ٳڀٸِ حٿ٬يً ڃـخىيح ڃلظٔزخ ٳٸخطپ كظَ ٷظپ ًأنظڂ طـيًڅ ٳِ ٻظخد حهلل ٫ِ ًؿپ 
}اڅ حهلل ّلذ حٿٌّن ّٸخطڀٌڅ ٳِ ٓزْڀو ٛٴخ{ ًٍؿپ ٿو ؿخٍ ّئًّو ٳْٜزَ ٫ڀَ أًحه 
ًّلظٔزو كظَ ّټٴْو حهلل اّخه رڄٌص أً كْخس ًٍؿپ ّټٌڅ ڃ٪ ٷٌځ ٳًَْْٔڅ كظَ ّ٘ٶ 

ڂ حٿټٍَ أً حٿن٬خّ ٳْنِٿٌڅ ٳِ آهَ حٿڀْپ ٳْٸٌځ اٿَ ًٌٟءه ًٛٚطو ٷخٽ: ٷڀض: ڃن ٫ڀْي
حٿؼٚػش حٿٌّن ّز٠ٰيڂ حهلل ٷخٽ: حٿٴوٌٍ حٿڄوظخٽ ًأنظڂ طـيًڅ ٳِ ٻظخد حهلل ٫ِ ًؿپ: }اڅ 
حهلل ّلذ ٻپ ڃوظخٽ ٳوٌٍ{ ًحٿزوْپ حٿڄنخڅ ًحٿظخؿَ ًحٿزْخ٩ حٿلٚٱ ٷخٽ: ٷڀض: ّخ أرخ ًٍ 

ٵ ٿنخ ًًٍى ٬ّنِ رخٿٴَٵ ٯنڄخ َّْٔه ٷخٽ: ٷڀض: ٿٔض ٫ن ىٌح أٓؤٽ انڄخ ڃخ حٿڄخٽ ٷخٽ: ٳَ
أٓؤٿٺ ٫ن ٛخڃض حٿڄخٽ ٷخٽ: ڃخ أٛزق ٙ أڃَٔ ًڃخ أڃَٔ ٙ أٛزق ٷخٽ: ٷڀض: ّخ أرخ ًٍ 
ڃخٿٺ ًٕهٌطٺ ٷَّٖ ٷخٽ: ًحهلل ٙ أٓؤٿيڂ ىنْخ ًٙ أٓظٴظْيڂ ٫ن ىّن حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ 

 يخ.كظَ أٿٸَ حهلل ًٌٍٓٿو ػٚػخ ّٸٌٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
اڅ أنخٓخ ڃن أڃظِ ْٓڄخىڂ حٿظلڀْٶ ّٸَإًڅ حٿٸَآڅ ٙ ّـخًُ كڀٌٷيڂ ّڄَٷٌڅ ڃن حٿيّن -

 حٿوڀٶ ًحٿوڀْٸش.ٻڄخ ّڄَٵ حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْش ىڂ َٗ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ:  - 

 ٓڄ٬ض ٌّٓي رن حٿلَع ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ڃخ أكذ أڅ ٿِ ڃؼپ أكي ًىزخ ٷخٽ ٬ٗزش: أً ٷخٽ: ڃخ أكذ أڅ ٿِ أكيح ًىزخ أى٩ ڃنو ٌّځ -

 نخٍح أً نٜٲ ىّنخٍ اٙ ٿَّٰڂ.أڃٌص ىّ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض ڃيخؿَح أرخ  - 

 حٿلٔن ّليع أنو ٓڄ٪ ُّي رن ًىذ ّليع ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
أًڅ ڃئًڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿ٨يَ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أرَى -

٨َ حنظ٨َ ًٷخٽ: اڅ ٗيس حٿلَ ڃن ٳْق ؿينڂ ٳبًح حٗظي حٿلَ ٳؤرَىًح ٫ن أرَى أً ٷخٽ: حنظ
 حٿٜٚس ٷخٽ أرٌ ًٍ: كظَ ٍأّنخ ٳِء حٿظڀٌٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿڄَْٰس رن  - 
 حٿن٬ڄخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ِّّي رن هخٽ حٕٷن٪ ٫ن حٕكنٲ رن ٷْْ ٷخٽ:
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أنخ ٳِ كڀٸش اً ؿخء أرٌ ًٍ ٳـ٬ڀٌح ّٴًَڅ ڃنو ٳٸڀض: ٿڂ ّٴَ ڃنٺ حٿنخّ ٷخٽ: انِ رْنڄخ -
 أنيخىڂ ٫ن حٿټنِ حٿٌُ ٻخڅ ّنيخىڂ ٫نو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ٫ڄَحڅ  - 
 ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: حٿـٌنِ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٜخڃض ٫ن أرِ ًٍ

 أٓڀڂ ٓخٿڄيخ حهلل ًٯٴخٍ ٯٴَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٿيخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ كيػنِ كزْذ ٫ن ڃْڄٌڅ رن  - 

 أرِ ٗزْذ ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ن ًاًح ٫ڄڀض ْٓجش ٳخ٫ڄپ كٔنش طڄليخ.حطٶ كْؼڄخ ٻنض ًهخٿٶ حٿنخّ روڀٶ كٔ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٳ٤َ كيػنِ ّلَْ رن ٓخځ ٫ن ڃٌَٓ رن  - 

 ٣ڀلش ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نٌٜځ ػٚع ٫َ٘س ًأٍر٪ ٫َ٘س ًهڄْ -

 ٫َ٘س.
٫زي حهلل ٫ن ؿَٔس أنيخ ٓڄ٬ض أرخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٷيحڃش رن - 

 ًٍ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخځ رآّش ٿْڀش َّىىىخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حرن ٫ـٚڅ كيػنِ ٬ْٓي ٫ن أرْو ٫ن ٫زي  - 

 حهلل رن ًى٬ّش ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ڃن حكٔن ػْخرو ًڃْ ڃخ ٻظذ حهلل ٿو ڃن ڃن حٯظٔپ أً ط٤يَ ٳؤكٔن حٿ٤يٌٍ ًٿزْ -

٣ْذ أً ىىن أىڀو ػڂ أطَ حٿـڄ٬ش ٳڀڂ ّڀٮ ًٿڂ ّٴَٵ رْن حػنْن ٯٴَ ٿو ڃخ رْنو ًرْن حٿـڄ٬ش 
 حٕهٍَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ڃٌَٓ ٬ّنِ حرن حٿڄْٔذ حٿؼٸٴِ ٫ن  - 
 نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:ٗيَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ح٬َُٕٗ ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿ

اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ّٸٌٽ: ّخ ٫زخىُ ٻڀټڂ ڃٌنذ اٙ ڃن ٫خٳْض ٳخٓظٰٴًَنِ أٯٴَ ٿټڂ -
ًڃن ٫ڀڂ ڃنټڂ أنِ ًً ٷيٍس ٫ڀَ حٿڄٰٴَس ٳخٓظٰٴَنِ رٸيٍطِ ٯٴَص ٿو ًٙ أرخٿِ ًٻڀټڂ 

ټڂ ًٿٌ ٟخٽ اٙ ڃن ىيّغ ٳٔڀٌنِ حٿييٍ أىيٻڂ ًٻڀټڂ ٳٸَْ اٙ ڃن أٯنْض ٳٔڀٌنِ أٍُٷ
أڅ كْټڂ ًڃْظټڂ ًأًٙٻڂ ًأهَحٻڂ ٣ًٍزټڂ ًّخرٔټڂ حؿظڄ٬ٌح ٫ڀَ ٷڀذ أطٸَ ٫زي ڃن 
٫زخىُ ٿڂ ِّّيًح ٳِ ڃڀټِ ؿنخف ر٬ٌٟش ًٿٌ أڅ كْټڂ ًڃْظټڂ ًأًٙٻڂ ًأهَحٻڂ ٣ًٍزټڂ 
ًّخرٔټڂ حؿظڄ٬ٌح ٳٔؤٽ ٻپ ٓخثپ ڃنيڂ ڃخ رڀٰض أڃنْظو ًأ٤٫ْض ٻپ ٓخثپ ڃخ ٓؤٽ ٿڂ 

ٻڂ ٫ڀَ ٗٴش حٿزلَ ٳٰڄْ ارَس ػڂ حنظ٫ِيخ ًٿٺ ٕنِ ؿٌحى ّنٸٜنِ اٙ ٻڄخ ٿٌ ڃَ أكي
ڃخؿي ًحؿي أٳ٬پ ڃخ أٗخء ٤٫خثِ ٻٚڃِ ٫ًٌحرِ ٻٚڃِ اًح أٍىص ْٗجخ ٳبنڄخ أٷٌٽ ٿو ٻن 

 ٳْټٌڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ًڃلڄي رن ٫زْي ٷخٙ: كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن  - 

 ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ أرٌ ًٍ:
رْنڄخ أنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿڄٔـي كْن ًؿزض حٿ٘ڄْ ٷخٽ: ّخ أرخ -

ًٍ أّن طٌىذ حٿ٘ڄْ ٷڀض: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: ٳبنيخ طٌىذ كظَ طٔـي رْن ّيُ ٍريخ 
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٫ِ ًؿپ ػڂ طٔظؤًڅ ٳْئًڅ ٿيخ ًٻؤنيخ ٷي ٷْپ ٿيخ حٍؿ٬ِ ڃن كْغ ؿجض ٳظ٤ڀ٪ ڃن ڃټخنيخ 
 ڃلڄي: ػڂ ٷَأ: }ًحٿ٘ڄْ طـَُ ٿڄٔظٸَ ٿيخ{.ًًٿٺ ڃٔظٸَ ٿيخ ٷخٽ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ رن ٫زْي كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ: حرن آلخٵ ٫ن  - 
 ڃټلٌٽ ٫ن ٯ٠ْٲ رن حٿلَع ٷخٽ:

ڃٍَص ر٬ڄَ ًڃ٬و نٴَ ڃن أٛلخرو ٳؤىٍٻنِ ٍؿپ ڃنيڂ ٳٸخٽ: ّخ ٳظَ حى٩ حهلل ٿِ روَْ -
ڄٺ حهلل ٷخٽ: أنخ أرٌ ًٍ ٷخٽ: ٷڀض: ّٰٴَ حهلل ٿٺ أنض رخٍٹ حهلل ٳْٺ ٷخٽ: ٷڀض: ًڃن أنض ٍك

أكٶ ٷخٽ: انِ ٓڄ٬ض ٫ڄَ ّٸٌٽ: ن٬ڂ حٿٰٚځ ًٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ّٸٌٽ: اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٟ٪ حٿلٶ ٫ڀَ ٿٔخڅ ٫ڄَ ّٸٌٽ رو.

ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٫ن أرْو ٫ - 
 أرِ ًٍ ٷخٽ:

ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٷٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ }ًحٿ٘ڄْ طـَُ ٿڄٔظٸَ -
 ٿيخ{ ٷخٽ: ڃٔظٸَىخ طلض حٿ٬َٕ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ٫ڀِ رن ڃيٍٹ ٫ن هَٗش  - 
 رن حٿلَ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ش ٙ ّټڀڄيڂ حهلل ًٙ ّن٨َ اٿْيڂ ٌّځ حٿٸْخڃش ًٙ ِّٻْيڂ ًٿيڂ ٫ٌحد أٿْڂ: حٿڄٔزپ ػٚػ-
 ًحٿڄنخڅ ًحٿڄنٴٶ ٓڀ٬ظو رخٿلڀٲ حٿٴخؿَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ؿخرَ ٫ن ػخرض رن ٬ٓي ٫ن  - 
 ٬ْٓي ٫ن أرِ ًٍ:

 أڅ أكٴَ ٿيخ ٳلٴَص ٿيخ اٿَ َٓطِ.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿڂ حڃَأس ٳؤڃَنِ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٿڄ٬ٌٔىُ أنزؤنِ أرٌ ٫ڄَ حٿيڃ٘ٸِ ٫ن  - 

 ٫زْي رن حٿو٘وخٕ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٳِ حٿڄٔـي ٳـڀٔض ٳٸخٽ: ّخ أرخ ًٍ ىپ ٛڀْض -

ض ػڂ ؿڀٔض ٳٸخٽ: ّخ أرخ ًٍ ط٬ًٌ رخهلل ڃن َٗ ٷڀض: ٙ ٷخٽ: ٷڂ ٳٜپ ٷخٽ: ٳٸڄض ٳٜڀْ
ْٗخ٣ْن حٗنْ ًحٿـن ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٿ٘نْ ْٗخ٣ْن ٷخٽ: ن٬ڂ ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ 
حهلل حٿٜٚس ٷخٽ: هَْ ڃ٩ٌٌٟ ڃن ٗخء أٷپ ًڃن ٗخء أٻؼَ ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳڄخ 

يٷش ٷخٽ: ٷخٽ: أ٬ٟخٱ حٿٌٜځ ٷخٽ: ٳَٝ ڃـِة ٫ًني حهلل ڃِّي ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳخٿٜ
ڃ٠خ٫ٴش ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳؤّيخ أٳ٠پ ٷخٽ: ؿيي ڃن ڃٸپ أً َٓ اٿَ ٳٸَْ ٷڀض: ّخ 
ٌٍٓٽ حهلل أُ حٕنزْخء ٻخڅ أًٽ ٷخٽ: آىځ ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًنزِ ٻخڅ ٷخٽ: ن٬ڂ نزِ ڃټڀڂ 

: ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻڂ حٿڄَٓڀٌڅ ٷخٽ: ػٚػڄخثش ًر٬٠ش ٫َ٘ ؿڄخ ٯٴَْح ًٷخٽ ڃَس
هڄٔش ٫َ٘ ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل آىځ أنزِ ٻخڅ ٷخٽ: ن٬ڂ نزِ ڃټڀڂ ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

 أّڄخ أنِٽ ٫ڀْٺ أ٨٫ڂ ٷخٽ: آّش حٿټَِٓ }حهلل ٙ اٿو اٙ ىٌ حٿلِ حٿٸٌْځ{.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ كيػنخ ِّّي ٬ّنِ حرن أرِ ُّخى ٫ن  - 

 ٽ:ُّي رن ًىذ ٫ن أرِ ًٍ ٷخ
ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٻڀظنخ حٿ٠ز٪ ٷخٽ: ٯَْ ًٿٺ -

 أهٌٱ ٫نيُ ٫ڀْټڂ ڃن ًٿٺ أڅ طٜذ ٫ڀْټڂ حٿينْخ ٛزخ ٳڀْض أڃظِ ٙ ّڀزٌٔڅ حٿٌىذ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ًحٛپ ٫ن ّلَْ رن ٫ٸْپ ٫ن  - 
 ِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:ّلَْ رن ٬ّڄَ ٫ن أر

ّٜزق ٻپ ٌّځ ٫ڀَ ٻپ ٓٚڃَ ڃن حرن آىځ ػڂ ٷخٽ: اڃخ٣ظٺ حًٍٕ ٫ن حٿ٤َّٶ ٛيٷش -
ًطٔڀْڄٺ ٫ڀَ حٿنخّ ٛيٷش ًأڃَٹ رخٿڄ٬ًَٱ ٛيٷش ًنيْٺ ٫ن حٿڄنټَ ٛيٷش 
ًڃزخ٬ٟظٺ أىڀٺ ٛيٷش ٷخٽ: ٷڀنخ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أّٸ٠ِ حٿَؿپ ٗيٌطو ًطټٌڅ ٿو ٛيٷش 

٬ڂ أٍأّض ٿٌ ؿ٬پ طڀٺ حٿ٘يٌس ٳْڄخ كَځ حهلل ٫ڀْو أٿڂ ّټن ٫ڀْو ًٍُ ٷڀنخ رڀَ ٳبنو ٷخٽ: ن
اًح ؿ٬ڀيخ ٳْڄخ أكپ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳيِ ٛيٷش ٷخٽ: ًًٻَ أْٗخء ٛيٷش ٛيٷش: ٷخٽ: ػڂ ٷخٽ: 

 ًّـِة ڃن ىٌح ٻڀو ٍٻ٬ظخ حٿ٠لَ.
رن ٫ٸْپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ڃييُ كيػنخ ًحٛپ ٫ن ّلَْ  - 

٫ن ّلَْ رن ٬ّڄَ ًٻخڅ ًحٛپ ٍرڄخ ًٻَ أرخ حٌٕٓى حٿيّڀِ ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

َِ أ٫ڄخٽ أڃظِ كٔنيخ ًْٓجيخ ٳٌؿيص ٳِ ڃلخٓن أ٫ڄخٿيخ حًٍٕ ّڄخ١ ٫ن - ٫َٟض ٫ڀ
 حٿ٤َّٶ ًًؿيص ٳِ ڃٔخًة أ٫ڄخٿيخ حٿنوخ٫ش طټٌڅ ٳِ حٿڄٔـي ٙ طيٳن.

كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ًحٛپ ٫ن ّلَْ رن ٫ٸْپ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل - 
 ّلَْ رن ٬ّڄَ ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

َِ أڃظِ رؤ٫ڄخٿيخ كٔنش ًْٓجش ٳَأّض ٳِ ڃلخٓن أ٫ڄخٿيخ اڃخ٣ش حًٍٕ ٫ن - ٫َٟض ٫ڀ
 حٿ٤َّٶ ًٍأّض ٳِ ْٓت أ٫ڄخٿيخ حٿنوخ٫ش ٳِ حٿڄٔـي ٙ طيٳن.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ٻيڄْ رن حٿلٔن كيػنخ أرٌ حٿٔڀْپ ٫ن أرِ كيػنخ  - 
 ًٍ ٷخٽ:

َِ ىٌه حّٓش }ڃن ّظٶ حهلل ّـ٬پ ٿو ڃوَؿخ{ - ؿ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظڀٌ ٫ڀ
كظَ ٳَ٭ ڃن حّٓش ػڂ ٷخٽ: ّخ أرخ ًٍ ٿٌ أڅ حٿنخّ ٻڀيڂ أهًٌح ريخ ٿټٴظيڂ ٷخٽ: ٳـ٬پ ّظڀٌ 

َِ كظَ ن٬ٔض ػڂ ٷخٽ: ّخ أرخ ًٍ ٻْٲ طٜن٪ اڅ أهَؿض ڃن حٿڄيّنش ٷخٽ: ريخ ًَّ ىىىخ ٫ڀ
ٷڀض: اٿَ حٿ٬ٔش ًحٿي٫ش أن٤ڀٶ كظَ أٻٌڅ كڄخڃش ڃن كڄخځ ڃټش ٷخٽ: ٻْٲ طٜن٪ اڅ 
أهَؿض ڃن ڃټش ٷخٽ: ٷڀض: اٿَ حٿ٬ٔش ًحٿي٫ش اٿَ حٿ٘خځ ًحٍٕٝ حٿڄٸيٓش ٷخٽ: ًٻْٲ 

ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ أٟ٪ ْٓٴِ ٫ڀَ ٫خطٸِ طٜن٪ اڅ أهَؿض ڃن حٿ٘خځ ٷخٽ: ٷڀض: اًح 
 ٷخٽ: أً هَْ ڃن ًٿٺ ٷخٽ: ٷڀض: أً هَْ ڃن ًٿٺ ٷخٽ: طٔڄ٪ ًط٤ْ٪ ًاڅ ٻخڅ ٫زيح كزْ٘خ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن أرِ ٫ڄًَ حٿ٘خڃِ ٫ن ٫زْي  - 
 رن حٿو٘وخٕ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:

ڂ ًىٌ ٳِ حٿڄٔـي ٳـڀٔض اٿْو ٳٸخٽ: ّخ أرخ ًٍ ىپ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-
ٛڀْض ٷڀض: ٙ ٷخٽ: ٷڂ ٳٜپ ٷخٽ: ٳٸڄض ٳٜڀْض ػڂ أطْظو ٳـڀٔض اٿْو ٳٸخٽ ٿِ: ّخ أرخ ًٍ 
حٓظ٬ٌ رخهلل ڃن َٗ ْٗخ٣ْن حٗنْ ًحٿـن ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًىپ ٿٖنْ ڃن 

ٷخٽ: ٷڀض: رڀَ رؤرِ أنض ْٗخ٣ْن ٷخٽ: ن٬ڂ ّخ أرخ ًٍ أٙ أىٿٺ ٫ڀَ ٻنِ ڃن ٻنٌُ حٿـنش 
ًأڃِ ٷخٽ: ٷپ ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل ٳبنيخ ٻنِ ڃن ٻنٌُ حٿـنش ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل 
ٳڄخ حٿٜٚس ٷخٽ: هَْ ڃ٩ٌٌٟ ٳڄن ٗخء أٻؼَ ًڃن ٗخء أٷپ ٷخٽ: ٷڀض: ٳڄخ حٿْٜخځ ّخ 

ٴش ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ٳَٝ ڃـِة ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳڄخ حٿٜيٷش ٷخٽ: أ٬ٟخٱ ڃ٠خ٫
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٫ًني حهلل ڃِّي ٷخٽ: ٷڀض: أّيخ أٳ٠پ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ؿيي ڃن ڃٸپ أً َٓ اٿَ ٳٸَْ 
ٷڀض: ٳؤُ ڃخ أنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀْٺ أ٨٫ڂ ٷخٽ: }حهلل ٙ اٿو اٙ ىٌ حٿلِ حٿٸٌْځ{ كظَ 
هظڂ حّٓش ٷڀض: ٳؤُ حٕنزْخء ٻخڅ أًٽ ٷخٽ: آىځ ٷڀض: أً نزِ ٻخڅ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: نزِ 

 ٳټڂ حٿڄَٓڀٌڅ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ػڀؼڄخثش ًهڄٔش ٫َ٘ ؿڄخ ٯٴَْح.ڃټڀڂ ٷڀض: 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ  - 

 حٕكٌٙ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 خ.اًح ٷخځ أكيٻڂ اٿَ حٿٜٚس حٓظٸزڀظو حٿَكڄش ٳٚ ّڄْ حٿلَٜ ًٙ ّلَٻي-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كـخؽ رن أ٣ٍؤس ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن حٿڄَْٰس  - 

 حٿ٤خثٴِ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿڄٸيحځ ٫ن حرن ٗيحى ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳؤطخه ٍؿپ ٳٸخٽ: اڅ حٓهَ ٷي ُنَ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ڃَس: ٳؤٷَ ٫نيه رخٿِنخ ٳؤ٫َٝ ٫نو ػڂ ػڀغ ػڂ ٍر٪ ٳنِٽ حٿنزِ 
ٳَىه أٍر٬خ ػڂ نِٽ ٳؤڃَنخ ٳلٴَنخ ٿو كٴَْس ٿْٔض رخٿ٤ٌّڀش ٳَؿڂ ٳؤٍطلپ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻجْزخ كِّنخ ٳَٔنخ كظَ نِٽ ڃنِٙ ٳَُٔ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 أىهپ حٿـنش.٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿِ: ّخ أرخ ًٍ أٿڂ طَ اٿَ ٛخكزټڂ ٯٴَ ٿو ً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن ڃيخؿَ أرِ هخٿي  - 

 كيػنِ أرٌ حٿ٬خٿْش كيػنِ أرٌ ڃٔڀڂ ٷخٽ:
ٷڀض ٕرِ ًٍ أُ ٷْخځ حٿڀْپ أٳ٠پ ٷخٽ أرٌ ًٍ: ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڄخ -

 پ ًٷڀْپ ٳخ٫ڀو.ٓؤٿظنِ ّ٘ٺ ٫ٌٱ ٳٸخٽ: ؿٌٱ حٿڀْپ حٿٰخرَ أً نٜٲ حٿڀْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٫زي حٿـڀْپ ٬ّنِ حرن ٤٫ْش كيػنخ  - 

 ڃِحكڂ رن ڃ٬خًّش حٿ٠زِ ٫ن أرِ ًٍ:
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ُڃن حٿ٘ظخء ًحٿٌٍٵ ّظيخٳض ٳؤهٌ رٰٜنْن ڃن -

ض: ٿزْٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ٗـَس ٷخٽ: ٳـ٬پ ًٿٺ حٿٌٍٵ ّظيخٳض ٷخٽ: ٳٸخٽ: ّخ أرخ ًٍ ٷڀ
اڅ حٿ٬زي حٿڄٔڀڂ ٿْٜڀِ حٿٜٚس َّّي ريخ ًؿو حهلل ٳظيخٳض ٫نو ًنٌرو ٻڄخ ّظيخٳض ىٌح 

 حٿٌٍٵ ٫ن ىٌه حٿ٘ـَس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٫ن ٫ڄَحڅ رن أرِ أنْ  - 

 ًٍ ٷخٽ: رڀٰو ٫نو ٫ن ڃخٿٺ رن أًّ رن حٿليػخڅ حٿن٠َُ ٫ن أرِ
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٳِ حٗرپ ٛيٷظيخ ًٳِ حٿٰنڂ ٛيٷظيخ ًٳِ -

 حٿزٸَ ٛيٷظيخ ًٳِ حٿزَ ٛيٷظو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ًّلَْ رن أرِ رټَْ ڃٌٿَ حٿزَحء ًأػنَ  - 

 ٫ڀْو هَْح ٷخٙ: كيػنخ ُىَْ ٫ن ڃ٤َٱ ٷخٽ حرن أرِ رټَْ:
خ ڃ٤َٱ ٬ّنِ حٿلخٍػِ ٫ن أرِ حٿـيڂ ٷخٽ حرن أرِ رټَْ: ٫ن هخٿي رن ًىزخڅ أً كيػن-

ًىزخڅ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٻْٲ أنض ًأثڄش ڃن ر٬يُ 
ّٔظؤػًَڅ ريٌح حٿٴِء ٷخٽ: ٷڀض: اًح ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ أٟ٪ ْٓٴِ ٫ڀَ ٫خطٸِ ػڂ أَٟد 

 ًٙ أىٿٺ ٫ڀَ ڃخ ىٌ هَْ ڃن ًٿٺ طٜزَ كظَ طڀٸخنِ.رو كظَ أٿٸخٹ أً أٿلٶ رٺ ٷخٽ: أ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ أكڄي رن ڃلڄي رن أٌّد كيػنخ أرٌ رټَ ٬ّنِ  - 
حرن ٫ْخٕ ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن أرِ حٿـيڂ ٫ن هخٿي رن ًىزخڅ ٫ن أرِ ًٍ أڅ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ػًَڅ ٫ڀْٺ ريٌح حٿٴِء ٷخٽ: ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ أٟ٪ ّخ أرخ ًٍ ٻْٲ أنض ٫ني ًٙس ّٔظؤ-

ْٓٴِ ٫ڀَ ٫خطٸِ ٳؤَٟد رو كظَ أٿلٸٺ ٷخٽ: أٳٚ أىٿٺ ٫ڀَ هَْ ٿٺ ڃن ًٿٺ طٜزَ 
 كظَ طڀٸخنِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أكڄي رن ڃلڄي كيػنخ أرٌ رټَ ٬ّنِ حرن ٫ْخٕ ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن  - 
 ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:أرِ حٿـيڂ ٫ن هخٿي رن ًىزخڅ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓ

 ڃن هخٿٲ حٿـڄخ٫ش ٗزَح هڀ٪ ٍرٸش حٗٓٚځ ڃن ٫نٸو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ُىَْ ٫ن ڃ٤َٱ رن ٣َّٲ ٫ن  - 

 أرِ حٿـيڂ ٫ن هخٿي رن ًىزخڅ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ش حٗٓٚځ ڃن ٫نٸو.ڃن ٳخٍٵ حٿـڄخ٫ش ٗزَح هڀ٪ ٍرٸ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ أرٌ رټَ ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن أرِ  - 

حٿـيڂ ٫ن هخٿي رن ًىزخڅ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ 
 ڃؼڀو.

زْي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ أٌّد كيػنِ ٫ - 
حهلل رن أرِ ؿ٬ٴَ ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ ٓخٿڂ حٿـْ٘خنِ ٫ن أرْو ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ّخ أرخ ًٍ ٙ طٌٿْن ڃخٽ ّظْڂ ًٙ طؤڃَڅ ٫ڀَ حػنْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ْٗزخڅ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ٍر٬ِ ٫ن  - 

 ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:هَٗش رن حٿلَ ٫ن حٿڄ٬ًٍَ ٫
 أ٤٫ْض هٌحطْڂ ٌٍٓس حٿزٸَس ڃن ٻنِ طلض حٿ٬َٕ ًٿڂ ٤٬ّين نزِ ٷزڀِ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن حٿڄ٬ًٍَ رن ٌّٓي  - 

 ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
أُّي ًحٿْٔجش ًحكيس أً كيػنِ حٿٜخىٵ حٿڄٜيًٵ ٍٳ٪ حٿليّغ ٷخٽ: حٿلٔنش ٫َ٘ أً -

 أٯٴَىخ ًڃن ٿٸْنِ ٙ َّ٘ٹ رِ ْٗجخ رٸَحد حٍٕٝ ه٤ْجش ؿ٬ڀض ٿو ڃؼڀيخ ڃٰٴَس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق كيػنِ أرٌ  - 

 حٿِحىَّش ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ:
ػٚع ٫ًَّ٘ن ٳِ ٗيَ ٍڃ٠خڅ اٿَ ػڀغ ٷڄنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش -

حٿڀْپ حًٕٽ ػڂ ٷخٽ: ٙ أكٔذ ڃخ ط٤ڀزٌڅ اٙ ًٍحءٻڂ ػڂ ٷڄنخ ڃ٬و ٿْڀش هڄْ ٫ًَّ٘ن اٿَ 
نٜٲ حٿڀْپ ػڂ ٷخٽ: ٙ أكٔذ ڃخ ط٤ڀزٌڅ اٙ ًٍحءٻڂ ٳٸڄنخ ڃ٬و ٿْڀش ٓز٪ ٫ًَّ٘ن كظَ 

 أٛزق ًٓټض.
ٌنْ ٷخٿٌح: كيػنخ ڃييُ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ ٫ًخٍځ ًّ - 

ڃْڄٌڅ ٫ن ًحٛپ ڃٌٿَ أرِ ٫ْْنش ٷخٽ ٫خٍځ: كيػنخ ًحٛپ ٫ن ّلَْ رن ٫ٸْپ ٫ن 
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ّلَْ رن ٬ّڄَ ٫ن أرِ حٌٕٓى حٿيّڀِ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ:

َِ أ٫ڄخٽ أڃظِ كٔنيخ ًْٓجيخ ٳٌؿيص ٳِ ڃلخٓن أ٫ڄخٿيخ اڃخ٣ش حًٍٕ ٫ن - ٫َٟض ٫ڀ
ٶ ًًؿيص ٳِ ڃٔخًة أ٫ڄخٿيخ حٿنوخ٫ش ٷخٽ ٫خٍځ: طټٌڅ ٳِ حٿڄٔـي ٙ طيٳن ًٷخٽ حٿ٤َّ

 ٌّنْ: حٿنوخ٫ش طټٌڅ ٳِ حٿڄٔـي ٙ طيٳن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ ٷٚرش  - 

 :٫ن ٫خڃَ رن رلَحڅ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
اڅ حٿ٬ْٜي حٿ٤ْذ ًٌٟء حٿڄٔڀڂ ًاڅ ٿڂ ّـي حٿڄخء ٫َ٘ ٓنْن ٳبًح ًؿيه ٳڀْڄٔو رَ٘ه -

 ٳبڅ ًٿٺ ىٌ هَْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٿْغ ٫ن ڃلڄي ٬ّنِ حرن ٫ـٚڅ ٫ن  - 

٬ْٓي رن أرِ ٬ْٓي ٫ن أرْو ٫ن ٫زي حهلل رن ٍى٬ّش حٿويٍُ ٫ن أرِ ًٍ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل 
 ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:ٛڀَ حهلل ٫

ڃن حٯظٔپ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٳؤكٔن حٿٰٔپ ػڂ ٿزْ ڃن ٛخٿق ػْخرو ػڂ ڃْ ڃن ىىن رْظو ڃخ -
ٻظذ أً ڃن ٣ْزو ػڂ ٿڂ ّٴَٵ رْن حػنْن ٻٴَ حهلل ٫نو ڃخ رْنو ًرْن حٿـڄ٬ش ٷخٽ ڃلڄي: 

 ٳٌٻَص ٿ٬زخىس رن ٫خڃَ رن ٫ڄًَ رن كِځ ٳٸخٽ: ٛيٵ ًُّخىس ػٚػش أّخځ.
أرِ كيػنخ ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ىخًٍڅ ًكيػنخ حرن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

ًىذ أهزَنِ ٫ڄًَ ٫ن حٿلَع رن ٬ّٸٌد ٫ن أرِ حٌٕٓى حٿٰٴخٍُ ٫ن حٿن٬ڄخڅ 
 حٿٰٴخٍُ ٫ن أرِ ًٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:

ٻو ّخ أرخ ًٍ ح٫ٸپ ڃخ أٷٌٽ ٿٺ ٿ٬نخٵ ّؤطِ ٍؿٚ ڃن حٿڄٔڀڄْن هَْ ٿو ڃن أكي ًىزخ ّظَ-
ًٍحءه ّخ أرخ ًٍ أ٫ٸپ ڃخ أٷٌٽ ٿٺ اڅ حٿڄټؼَّن ىڂ حٕٷڀٌڅ ٌّځ حٿٸْخڃش اٙ ڃن ٷخٽ ٻٌح 
ًٻٌح أ٫ٸپ ّخ أرخ ًٍ ڃخ أٷٌٽ ٿٺ اڅ حٿوْپ ٳِ نٌحْٛيخ حٿوَْ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش أً اڅ حٿوْپ 

 ٳِ نٌحْٛيخ حٿوَْ.
: ٷخٽ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ كيػنِ كْٜن ٷخٽ - 

رَّيس: كيػنِ ّلَْ رن ٬ّڄَ أڅ أرخ حٌٕٓى كيػو ٫ن أرِ ًٍ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 ٙ َّڃِ ٍؿپ ٍؿٚ رخٿٴٔٶ ًٙ َّڃْو رخٿټٴَ اٙ حٍطيص ٫ڀْو اڅ ٿڂ ّټن ٛخكزو ٻٌٿٺ.-
َ كيػنخ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ًڃٌٓ - 

ٿي٬ْش ٫ن ٫زْي رن أرِ ؿ٬ٴَ ٫ن أرِ ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀِ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

أّڄخ ٍؿپ ٻ٘ٲ ٓظَح ٳؤىهپ رَٜه ڃن ٷزپ أڅ ّئًڅ ٿو ٳٸي أطَ كيح ٙ ّلپ ٿو أڅ ّؤطْو -
٫ٌٍس أىڀو ٳٚ ًٿٌ أڅ ٍؿٚ ٳٸؤ ٫ْنو ٿييٍص ًٿٌ أڅ ٍؿٚ ڃَ ٫ڀَ رخد ٙ ٓظَ ٿو ٳَأٍ 

 ه٤ْجش ٫ڀْو انڄخ حٿو٤ْجش ٫ڀَ أىپ حٿزْض.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ىٍحؽ ٫ن أرِ  - 

 حٿيْؼڂ ٫ن أرِ ًٍ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
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أًْٛٺ رظٸٌٍ حهلل  ٓظش أّخځ ػڂ أ٫ٸپ ّخ أرخ ًٍ ڃخ أٷٌٽ ٿٺ ر٬ي ٳڀڄخ ٻخڅ حٿٌْځ حٿٔخر٪ ٷخٽ:-
ٳِ َٓ أڃَٹ ٫ًٚنْظو ًاًح أٓؤص ٳؤكٔن ًٙ طٔؤٿن أكيح ْٗجخ ًاڅ ٓٸ٢ ٣ٌٓٺ ًٙ 

 طٸزٞ أڃخنش ًٙ طٸٞ رْن حػنْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ ٫ن ٫ڄًَ  - 

 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:٫ن ىٍحؽ ٫ن أرِ حٿڄؼنَ ٫ن أرِ ًٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ
 ٓظش أّخځ أ٫ٸپ ّخ أرخ ًٍ ڃخ ّٸخٽ ٿٺ اٙ أنو ٷخٽ: ًٙ طئًّن أڃخنش ًٙ طٸ٠ْن رْن حػنْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ڃلڄي رن ڃييُ حّٕڀِ كيػنخ ىحًى رن ڃْڄٌڅ ٫ن ًحٛپ ڃٌٿَ  - 

 أرِ ٫ْْنش ٫ن ّلَْ رن ٫ٸْپ ٫ن ّلَْ رن ٬ّڄَ ٫ن أرِ حٌٕٓى حٿيّڀِ: ٷخٽ:
 أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄخ ٍأّض ٕرِ ًٍ ٗزْيخ.ٍأّض -

 آهَ كيّغ أرِ ًٍ ٍِٟ حهلل ٫نو.
 كيّغ ُّي رن ػخرض ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ  - 
 حٿَؿخٽ ٫ن َٗكزْپ ٷخٽ:

هٌه ڃنِ ُّي رن ػخرض ٳؤٍٓڀو ًٷخٽ: أڃخ ٫ڀڄض أڅ ٌٍٓٽ حهلل أهٌص نئخ رخٌٕٓحٵ ٳؤ-
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كَځ ڃخ رْن ٙرظْيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن أرْو ٫ن هخٍؿش رن  - 
 ُّي أڅ ُّي رن ػخرض ٷخٽ:

 وَٛيخ ٻْٚ.ٍهٚ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْ٪ حٿ٬َحّخ أڅ طزخ٩ ر-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٌٕٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن حٿَٻْن ٫ن حٿٸخٓڂ  - 

 رن كٔخڅ ٫ن ُّي رن ػخرض ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
انِ طخٍٹ ٳْټڂ هڀْٴظْن ٻظخد حهلل كزپ ڃڄيًى ڃخ رْن حٿٔڄخء ًحٍٕٝ أً ڃخ رْن حٿٔڄخء -

َِ حٿلٌٝ.اٿَ حٍٕٝ ٫ًظَطِ أىپ   رْظِ ًأنيڄخ ٿن ّظٴَٷخ كظَ َّىح ٫ڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٻؼَْ رن ُّي ٫ن ٫زي حٿڄ٤ڀذ رن ٫زي  - 

 حهلل ٷخٽ:
ىهپ ُّي رن ػخرض ٫ڀَ ڃ٬خًّش ٳليػو كيّؼخ ٳؤڃَ انٔخنخ أڅ ّټظذ ٳٸخٽ ُّي: اڅ ٌٍٓٽ -

 ن كيّؼو ٳڄلخه.حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ نټظذ ْٗجخ ڃ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ: كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٻؼَْ رن ُّي ٫ن حٿڄ٤ڀذ رن ٫زي  - 

 حهلل ٷخٽ:
طڄخًٍح ٳِ حٿٸَحءس ٳِ حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ ٳؤٍٓڀٌح اٿَ هخٍؿش رن ُّي ٳٸخٽ: ٷخٽ أرِ: ٷخځ أً -

ًٿٺ ٿڂ ّټن اٙ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٤ّْپ حٿٸْخځ ًّلَٹ ٗٴظْو ٳٸي أ٫ڀڂ 
 ٿٸَحءس ٳؤنخ أٳ٬پ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ: كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن حٿِىَُ  - 
 ٫ن ٓخٿڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن ُّي رن ػخرض:

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍهٚ ٳِ رْ٪ حٿ٬َحّخ أڅ طزخ٩ روَٛيخ ًٿڂ َّهٚ -
 ٳِ ٯَْ ًٿٺ.
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أرِ ٷخٽ: كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ڃٌَٓ رن ٫ٸزش ٷخٽ:  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
 ٓڄ٬ض أرخ حٿن٠َ ّليع ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي ٫ن ُّي رن ػخرض:

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حطوٌ كـَس ٳِ حٿڄٔـي ڃن كَْٜ ٳٜڀَ ٳْيخ ٌٍٓٽ حهلل -
خځ ٳـ٬پ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْخٿِ كظَ حؿظڄ٪ اٿْو نخّ ػڂ ٳٸيًح ٌٛطو ٳ٨نٌح أنو ٷي ن

ر٠٬يڂ ّظنلنق ٿْوَؽ اٿْيڂ ٳٸخٽ: ڃخ ُحٽ رټڂ حٿٌُ ٍأّض ڃن ٛن٬ْټڂ كظَ هْ٘ض أڅ 
ّټظذ ٫ڀْټڂ ًٿٌ ٻظذ ٫ڀْټڂ ڃخ ٷڄظڂ رو ٳٜڀٌح أّيخ حٿنخّ ٳِ رٌْطټڂ ٳبڅ أٳ٠پ ٛٚس 

 حٿڄَء ٳِ رْظو اٙ حٿٜٚس حٿڄټظٌرش.
ٷخٽ حرن ٫ڄَ كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن نخٳ٪ ً - 

 ُّي رن ػخرض:
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍهٚ ٳِ رْ٪ حٿ٬َحّخ روَٛيخ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أرْو: - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن رْ٪ حٿظڄَ رخٿظڄَ ٳؤهزَىڂ ُّي رن ػخرض أڅ ٌٍٓٽ -

 و ًٓڀڂ ٍهٚ ٳِ حٿ٬َحّخ.حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن ُّي رن ػخرض  - 

 ٷخٽ:
طٔلَنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳوَؿنخ اٿَ حٿڄٔـي ٳؤٷْڄض حٿٜٚس ٷڀض: ٻڂ -

 ٻخڅ رْنيڄخ ٷخٽ: ٷيٍ ڃخ ّٸَأ حٿَؿپ هڄْٔن آّش.
ِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٫ن ٣خًّ ٫ن كـَ حٿڄيٍُ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 ُّي رن ػخرض:
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿ٬پ حٿ٬ڄٍَ ٿڀٌحٍع ًٷخٽ ڃَس: ٷ٠َ رخٿ٬ڄٍَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿََّ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ػخرض رن ٫زْي ٷخٽ: ٷخٽ ُّي  - 

 رن ػخرض ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
طلٔن حٿَّٔخنْش انيخ طؤطْنِ ٻظذ ٷخٽ: ٷڀض: ٙ ٷخٽ: ٳظ٬ڀڄيخ ٳظ٬ڀڄظيخ ٳِ ٓز٬ش ٫َ٘ -

 ٌّڃخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن آلخٵ ٫ن أرِ ٫زْيس  - 

 رن ڃلڄي رن ٫ڄخٍ ٫ن حٿٌٿْي رن أرِ حٿٌٿْي ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٷخٽ: ٷخٽ ُّي رن ػخرض:
 ٿَحٳ٪ رن هيّؾ أنخ ًحهلل أ٫ڀڂ رخٿليّغ ڃنو انڄخ أطَ ٍؿٚڅ ٷي حٷظظٚ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ ّٰٴَ حهلل-

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: اڅ ٻخڅ ىٌح ٗؤنټڂ ٳٚ طټًَح حٿڄِح٩ٍ ٷخٽ: ٳٔڄ٪ ٍحٳ٪ ٷٌٿو: ٙ 
 طټًَح حٿڄِح٩ٍ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ أرٌ ٓنخڅ كيػنخ  - 
 ًىذ رن هخٿي ٫ن حرن حٿيّڀڄِ ٷخٽ:

ٿٸْض أرِ رن ٻ٬ذ ٳٸڀض: ّخ أرخ حٿڄنٌٍ أنو ٷي ًٷ٪ ٳِ نٴِٔ ِٗء ڃن ىٌح حٿٸيٍ ٳليػنِ -
رِ٘ء ٿ٬ڀو ٌّىذ ڃن ٷڀزِ ٷخٽ: ٿٌ أڅ حهلل ٫ٌد أىپ ٓڄٌحطو ًأىپ أٍٟو ٿ٬ٌريڂ ًىٌ 

كي ًىزخ ٯَْ ٧خٿڂ ٿيڂ ًٿٌ ٍكڄيڂ ٻخنض ٍكڄظو ٿيڂ هَْح ڃن أ٫ڄخٿيڂ ًٿٌ أنٴٸض ؿزپ أ
ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃخ ٷزڀو حهلل ڃنٺ كظَ طئڃن رخٿٸيٍ ًط٬ڀڂ أڅ ڃخ أٛخرٺ ٿڂ ّټن 
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ٿْو٤جٺ ًڃخ أه٤ؤٹ ٿڂ ّټن ٿْْٜزٺ ًٿٌ ڃض ٫ڀَ ٯَْ ًٿٺ ٿيهڀض حٿنخٍ ٷخٽ: ٳؤطْض 
كٌّٴش ٳٸخٽ ٿِ ڃؼپ ًٿٺ ًأطْض حرن ڃ٬ٌٔى ٳٸخٽ ٿِ ڃؼپ ًٿٺ ًأطْض ُّي رن ػخرض ٳليػنِ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ ًٿٺ.٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٫ڄَ رن ٓڀْڄخڅ ڃن  - 

 ًٿي ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ٫نو ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرخڅ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن أرْو:
أڅ ُّي رن ػخرض هَؽ ڃن ٫ني ڃًَحڅ نلٌح ڃن نٜٲ حٿنيخٍ ٳٸڀنخ: ڃخ ر٬غ اٿْو حٿٔخ٫ش -

ء ٓؤٿو ٫نو ٳٸڄض اٿْو ٳٔؤٿظو ٳٸخٽ: أؿپ ٓؤٿنخ ٫ن أْٗخء ٓڄ٬ظيخ ڃن ٌٍٓٽ حهلل اٙ ٿِ٘
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ن٠َ حهلل حڃَإح ٓڄ٪ 
ڃنخ كيّؼخ ٳلٴ٨و كظَ ّزڀٰو ٯَْه ٳبنو ٍد كخڃپ ٳٸو ٿْْ رٴٸْو ًٍد كخڃپ ٳٸو اٿَ ڃن 

پ ٫ڀْين ٷڀذ ڃٔڀڂ أريح اهٚٙ حٿ٬ڄپ هلل ًڃنخٛلش ًٙس ىٌ أٳٸو ڃنو ػٚع هٜخٽ ٙ ّٰ
حٕڃَ ًٿًِځ حٿـڄخ٫ش ٳبڅ ى٫ٌطيڂ طل٢ْ ڃن ًٍحثيڂ ًٷخٽ: ڃن ٻخڅ ىڄو حٓهَس ؿڄ٪ حهلل 
ٗڄڀو ًؿ٬پ ٯنخه ٳِ ٷڀزو ًأطظو حٿينْخ ًىِ ٍحٯڄش ًڃن ٻخنض نْظو حٿينْخ ٳَٵ حهلل ٫ڀْو 

اٙ ڃخ ٻظذ ٿو ًٓؤٿنخه ٫ن حٿٜٚس ٬ْٟظو ًؿ٬پ ٳٸَه رْن ٫ْنْو ًٿڂ ّؤطو ڃن حٿينْخ 
 حٿ٤ٌَٓ ًىِ حٿ٨يَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن أرِ ًثذ ٫ن ِّّي رن ٷ٢ْٔ  - 
 ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن ُّي رن ػخرض ٷخٽ:

 ٷَأص ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنـڂ ٳڀڂ ّٔـي.-
ػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ رټَ رن أرِ حٿـيڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كي - 

 ٛوَْ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن حرن ٫زخّ ٷخٽ:
ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿوٌٱ رٌُ ٷَى أٍٝ ڃن أٍٝ رنِ ٓڀْڂ -

ٳٜٲ حٿنخّ هڀٴو ٛٴْن ٛٴخ ٌّحُُ حٿ٬يً ًٛٴخ هڀٴو ٳٜڀَ رخٿٜٲ حٿٌُ ّڀْو ٍٻ٬ش 
 خٱ ىئٙء ًىئٙء اٿَ ڃٜخٱ ىئٙء ٳٜڀَ ريڂ ٍٻ٬ش أهٍَ.ػڂ نټٚ ىئٙء اٿَ ڃٜ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿَٻْن حٿٴِحٍُ ٫ن حٿٸخٓڂ رن  - 
 كٔخڅ ٫ن ُّي رن ػخرض:

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٛٚس حٿوٌٱ ٳٌٻَ ڃؼپ كيّغ حرن ٫زخّ.-
ػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٬ْٓي رن أرِ ىني ٫ن ٓخٿڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 حٿن٠َ ٫ن رَ٘ رن ٬ْٓي ٫ن ُّي رن ػخرض:
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ رلـَس ٳټخڅ ّوَؽ ّٜڀِ ٳْيخ ٳٴ٤ن ٿو أٛلخرو -

 ٳټخنٌح ّٜڀٌڅ رٜٚطو.
ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش كيػنِ ٫ڄًَ ر - 

 كټْڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٿِرَٷخڅ ّليع ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ُّي رن ػخرض ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿ٨يَ رخٿيخؿَس ًٿڂ ّټن ّٜڀِ ٛٚس أٗي -

٫ڀَ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنيخ ٷخٽ: ٳنِٿض }كخٳ٨ٌح ٫ڀَ حٿٜڀٌحص 
 ًر٬يىخ ٛٚطْن. ًحٿٜٚس حٿ٤ٌَٓ{ ٷخٽ: اڅ ٷزڀيخ ٛٚطْن
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن ٌّنْ رن  - 
 ؿزَْ ٫ن ٻؼَْ رن حٿٜڀض ٷخٽ:

ٻخڅ حرن حٿ٬خٙ ًُّي رن ػخرض ّټظزخڅ حٿڄٜخكٲ ٳڄًَح ٫ڀَ ىٌه حّٓش ٳٸخٽ ُّي: -
ٳخٍؿڄٌىڄخ حٿزظش  ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: حٿْ٘ن ًحٿْ٘وش اًح ُنْخ

ٳٸخٽ ٫ڄَ: ٿڄخ أنِٿض ىٌه أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض: أٻظزنْيخ ٷخٽ ٬ٗزش: 
ٳټؤنو ٻَه ًٿٺ ٳٸخٽ ٫ڄَ: أٙ طٍَ أڅ حٿْ٘ن اًح ٿڂ ّلٜن ؿڀي ًأڅ حٿ٘خد اًح ُنَ ًٷي 

 أكٜن ٍؿڂ.
كخَٟ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض - 

 حٿڄيخؿَ حٿزخىڀِ ٷخٽ:
ٓڄ٬ض ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ّليع ٫ن ُّي رن ػخرض أڅ ًثزخ نْذ ٳِ ٗخس ٳٌرلٌىخ رڄًَس -

 ٳَهٚ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أٻڀيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃ٫َن حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ  - 

 ّي رن ػخرض أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:رن أرِ رټَْ ٫ن هخٍؿش رن ُّي ٫ن ُ
 طٌٟئًح ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٫يُ رن ػخرض: أهزَنِ ٫زي حهلل  - 

 رن ِّّي ٫ن ُّي رن ػخرض:
أڅ ٌٍٓٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ اٿَ أكي ٳَؿ٪ أنخّ هَؿٌح ڃ٬و ٳټخڅ -

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَٷظْن ٳَٷش طٸٌٽ رٸظڀظيڂ ًٳَٷش طٸٌٽ: ٙ ٳؤنِٽ أٛلخد ٍٓ
حهلل ٫ِ ًؿپ: }ٳڄخ ٿټڂ ٳِ حٿڄنخٳٸْن ٳجظْن{ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: انيخ 

 ٣ْزش ًانيخ طنٴِ حٿوزغ ٻڄخ طنٴِ حٿنخٍ هزغ حٿٴ٠ش.
ى٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن ٻؼَْ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤنخ - 

 أٳڀق ٫ن ُّي رن ػخرض ٷخٽ:
أڃَنخ أڅ نٔزق ٳِ ىرَ ٻپ ٛٚس ػٚػخ ًػٚػْن ًنلڄي ػٚػخ ًػٚػْن ًنټزَ أٍر٬خ ًػٚػْن -

ٳؤطِ ٍؿپ ٳِ حٿڄنخځ ڃن حٕنٜخٍ ٳٸْپ ٿو: أڃَٻڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ 
ِ ڃنخڃو ن٬ڂ ٷخٽ: ٳخؿ٬ڀٌىخ هڄٔخ طٔزلٌح ٳِ ىرَ ٻپ ٛٚس ٻٌح ًٻٌح ٷخٽ حٕنٜخٍُ ٳ

٫ًَّ٘ن هڄٔخ ٫ًَّ٘ن ًحؿ٬ڀٌح ٳْيخ حٿظيڀْپ ٳڀڄخ أٛزق ٯيح ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٳؤهزَه ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٳخٳ٬ڀٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٷزْٜش رن  - 
 رن ػخرض ٷخٽ:ًإّذ ٫ن ُّي 

ٻنض حٻظذ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: أٻظذ }ٙ ّٔظٌُ حٿٸخ٫يًڅ ڃن -
حٿڄئڃنْن ًحٿڄـخىيًڅ ٳِ ٓزْپ حهلل{ ٳـخء ٫زي حهلل رن أځ ڃټظٌځ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ 
أكذ حٿـيخى ٳِ ٓزْپ حهلل ًٿټن رِ ڃن حٿِڃخنش ًٷي طٍَ ًًىذ رَُٜ ٷخٽ ُّي: ٳؼٸڀض 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٳوٌُ كظَ هْ٘ض أڅ طَٟيخ ٳٸخٽ: أٻظذ }ٙ ٳوٌ ٌٍٓٽ حهلل
 ّٔظٌُ حٿٸخ٫يًڅ ڃن حٿڄئڃنْن ٯَْ أًٿِ حٿ٠ٍَ ًحٿڄـخىيًڅ ٳِ ٓزْپ حهلل{.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٷخٽ حرن ٗيخد كيػنِ  - 
 ٓيپ رن ٬ٓي حٿٔخ٫يُ أنو ٷخٽ:

ڂ ؿخٿٔخ ٳِ حٿڄٔـي ٳؤٷزڀض كظَ ؿڀٔض اٿَ ؿنزو ٳؤهزَنخ أڅ ُّي ٍأّض ڃًَحڅ رن حٿلټ-
رن ػخرض أهزَه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃڀَ ٫ڀْو: ٙ ّٔظٌُ حٿٸخ٫يًڅ ٳٌٻَ 

 حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ًكيػنِ ڃٌَٓ  - 

 ػخرض ٷخٽ:رن ٫ٸزش ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي ٫ن ُّي رن 
ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش ٳٔڄ٪ أىپ حٿڄٔـي ٛٚطو ٷخٽ: ٳټؼَ حٿنخّ -

حٿڀْڀش حٿؼخنْش ٳوٴِ ٫ڀْيڂ ٌٛص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـ٬ڀٌح ّٔظؤنٌٔڅ 
ًّظنلنلٌڅ ٷخٽ: ٳخ٣ڀ٪ ٫ڀْيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ڃخ ُٿظڂ رخٿٌُ 

ّټظذ ٫ڀْټڂ ًٿٌ ٻظزض ٫ڀْټڂ ڃخ ٷڄظڂ ريخ ًاڅ أٳ٠پ ٛٚس  طٜن٬ٌڅ كظَ هْ٘ض أڅ
 حٿڄَء ٳِ رْظو اٙ ٛٚس حٿڄټظٌرش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ٫ٸزش رن ٫زي  - 
حٿَكڄن ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن ػٌرخڅ ٫ن ُّي رن ػخرض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٿ٬ن حهلل حٿْيٌى حطوًٌح ٷزٌٍ أنزْخثيڂ ڃٔخؿي.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ڃؼڀو اٙ أنو  - 

 ٷخٽ: ٷخطپ حهلل حٿْيٌى.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن  - 

 ٷخٽ: حرن ٗڄخٓش ٫ن ُّي رن ػخرض
رْنڄخ نلن ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ كْن ٷخٽ: ٣ٌرِ ٿڀ٘خځ ٣ٌرِ ٿڀ٘خځ -

 ٷڀض: ڃخ رخٽ حٿ٘خځ ٷخٽ: حٿڄٚثټش رخ٤ٌٓ أؿنلظيخ ٫ڀَ حٿ٘خځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ أنزؤنخ ّلَْ رن أٌّد كيػنخ ِّّي رن  - 

 أهزَه أڅ ُّي رن ػخرض ٷخٽ: أرِ كزْذ أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ٗڄخٓش
رْنخ نلن ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نئٿٲ حٿٸَآڅ ڃن حٿَٷخ٩ اً ٷخٽ: ٣ٌرَ -

 ٿڀ٘خځ ٷْپ: ًٿڂ ًٿٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: اڅ ڃٚثټش حٿَكڄن رخ٤ٓش أؿنلظيخ ٫ڀْو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٫َْٔ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ: - 
-َِ ڃٌَٓ رن ٫ٸزش ّوزَنِ ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي ٫ن ُّي رن ػخرض: أڅ ٌٍٓٽ حهلل  ٻظذ اٿ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حكظـڂ ٳِ حٿڄٔـي ٷڀض ٙرن ٿي٬ْش ٳِ ڃٔـي رْظو ٷخٽ: ٙ ٳِ ڃٔـي 
 حٿٌَٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ٷخٽ أهزَنِ أرِ: أڅ ُّي رن  - 
 رض أً أرخ أٌّد ٷخٽ ٿڄًَحڅ:ػخ
 أٿڂ أٍٹ ٷَٜص ٓـيطِ حٿڄَٰد ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳْيخ رخ٫َٕحٱ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ٫ڄَحڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ٫ن ُّي رن ػخرض.
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ٽ: حٿڀيڂ أٷزپ رٸڀٌريڂ ًح٣ڀ٪ ڃن أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح٣ڀ٪ ٷزپ حٿْڄن ٳٸخ-
 ٷزپ ٻٌح ٳٸخٽ: حٿڀيڂ أٷزپ رٸڀٌريڂ ًرخٍٹ ٿنخ ٳِ ٛخ٫نخ ًڃينخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ ٓنخڅ ّليع ٫ن  - 
 ًىذ رن هخٿي حٿلڄِٜ ٫ن حرن حٿيّڀڄِ ٷخٽ:

ٳٸخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  ًٷ٪ ٳِ نٴِٔ ِٗء ڃن حٿٸيٍ ٳؤطْض ُّي رن ػخرض ٳٔؤٿظو-
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٿٌ أڅ حهلل ٫ٌد أىپ ٓڄخًحطو ًأىپ أٍٟو ٿ٬ٌريڂ ٯَْ ٧خٿڂ ٿيڂ ًٿٌ 
ٍكڄيڂ ٻخنض ٍكڄظو ٿيڂ هَْح ڃن أ٫ڄخٿيڂ ًٿٌ ٻخڅ ٿٺ ؿزپ أكي ًىزخ أنٴٸظو ٳِ ٓزْپ حهلل 

څ ڃخ أه٤ؤٹ ٿڂ ڃخ ٷزڀو حهلل ڃنٺ كظَ طئڃن رخٿٸيٍ ًط٬ڀڂ أڅ ڃخ أٛخرٺ ٿڂ ّټن ٿْو٤جٺ ًأ
 ّټن ٿْْٜزٺ ًأنٺ اڅ ڃض ٫ڀَ ٯَْ ىٌح ىهڀض حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ٫زي حهلل رن  - 
 ىزَْس ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٷزْٜش رن ًإّذ ّٸٌٽ:

اڅ ٫خث٘ش أهزَص آٽ حٿِرَْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٫نيىخ ٍٻ٬ظْن -
ٿ٬َٜ ٳټخنٌح ّٜڀٌنيخ ٷخٽ ٷزْٜش: ٳٸخٽ ُّي رن ػخرض: ّٰٴَ حهلل ٿ٬خث٘ش نلن أ٫ڀڂ ر٬ي ح

رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٫خث٘ش انڄخ ٻخڅ ًٿٺ ٕڅ أنخٓخ ڃن ح٫َٕحد أطٌح 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ريـَْ ٳٸ٬يًح ّٔؤٿٌنو ًّٴظْيڂ كظَ ٛڀَ حٿ٨يَ ًٿڂ 

َ ٛڀَ حٿ٬َٜ ٳخنَٜٱ اٿِ رْظو ٳٌٻَ أنو ٿڂ ّٜپ ر٬ي ّٜپ ٍٻ٬ظْن ػڂ ٷ٬ي ّٴظْيڂ كظ
حٿ٨يَ ْٗجخ ٳٜٚىڄخ ر٬ي حٿ٬َٜ ّٰٴَ حهلل ٿ٬خث٘ش نلن أ٫ڀڂ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ڃن ٫خث٘ش نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٜٚس ر٬ي حٿ٬َٜ.
٬ْش ٫ن ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ كيػنخ حرن ٿي - 

 ىزَْس ٫ن ٷزْٜش رن ًإّذ ٫ن ٫خث٘ش أنيخ أهزَص آٽ حٿِرَْ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ نخٳ٪ ٫ن حرن  - 

 ٫ڄَ ٫ن ُّي رن ػخرض ٷخٽ:
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿڄلخٷڀش ًحٿڄِحرنش.-
زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ حٿِىَُ ٫ن كيػنخ ٫ - 

 هخٍؿش رن ُّي ٫ن ُّي رن ػخرض ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٙ طز٬ٌْح حٿؼڄَس كظَ ّزيً ٛٚكيخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن ُّي رن ػخرض  - 

 أنو:
طٔلَ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ػڂ هَؿنخ اٿَ حٿٜٚس ٷخٽ: ٷڀض ٿِّي: ٻڂ -

 رْن ًٿٺ ٷخٽ: ٷيٍ ٷَحءس هڄْٔن آّش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ىحًى ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ:
ٷخځ ه٤زخء حٕنٜخٍ ٳـ٬پ ڃنيڂ ڃن ّٸٌٽ: ّخ ٿڄخ طٌٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ڃ٬َ٘ حٿڄيخؿَّن اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح حٓظ٬ڄپ ٍؿٚ ڃنټڂ ٷَڅ 
ڃ٬و ٍؿٚ ڃنخ ٳنٍَ أڅ ّڀِ ىٌح حٕڃَ ٍؿٚڅ: أكيىڄخ ڃنټڂ ًحٓهَ ڃنخ ٷخٽ: ٳظظخر٬ض 
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ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ه٤زخء حٕنٜخٍ ٫ڀَ ًٿٺ ٷخٽ: ٳٸخځ ُّي رن ػخرض ٳٸخٽ: اڅ ٌٍٓٽ حهلل
ًٓڀڂ ٻخڅ ڃن حٿڄيخؿَّن ًانڄخ حٗڃخځ ّټٌڅ ڃن حٿڄيخؿَّن ًنلن أنٜخٍه ٻڄخ ٻنخ حنٜخٍ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخځ أرٌ رټَ ٳٸخٽ: ؿِحٻڂ حهلل هَْح ڃن كِ ّخ ڃ٬َ٘ 

 حٕنٜخٍ ًػزض ٷخثڀټڂ ػڂ ٷخٽ: ًحهلل ٿٌ ٳ٬ڀظڂ ٯَْ ًٿٺ ٿڄخ ٛخٿلنخٻڂ.
يػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ حٿِنخى ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 ح٫َٕحؽ ٫ن هخٍؿش رن ُّي أڅ أرخه ُّيح أهزَه:
أنو ٿڄخ ٷيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ٷخٽ ُّي: ًىذ رِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

ڃخ أنِٽ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤ٫ـذ رِ ٳٸخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح ٯٚځ ڃن رنِ حٿنـخٍ ڃ٬و 
٫ڀْٺ ر٠٪ ٫َ٘س ٌٍٓس ٳؤ٫ـذ ًٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ: ّخ ُّي ط٬ڀڂ ٿِ 
ٻظخد ّيٌى ٳبنِ ًحهلل ڃخ آڃنن ّيٌى ٫ڀَ ٻظخرِ ٷخٽ ُّي: ٳظ٬ڀڄض ٻظخريڂ ڃخ ڃَص رِ 

 هڄْ ٫َ٘س ٿْڀش كظَ كٌٳظو ًٻنض حٷَأ ٿو ٻظزيڂ اًح ٻظزٌح اٿْو ًأؿْذ ٫نو اًح ٻظذ.
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن أرْو ٫ن كيػنخ ٫زي ح - 

 هخٍؿش رن ُّي ٫ن ُّي رن ػخرض ٷخٽ:
 أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٸيڃش حٿڄيّنش ٳٌٻَ نلٌه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن ُّي  - 

ّي ٷخٽ: انزؤنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ُّي رن ػخرض )ف( ًًٻْ٪ رن ػخرض )ف( ًِّ
 كيػنخ حٿيٓظٌحثِ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٩ ُّي رن ػخرض ٷخٽ:

طٔلَنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًهَؿنخ اٿَ حٿڄٔـي ًأٷْڄض حٿٜٚس ٳٸڀض: -
ٳٸڀض ٿِّي ٻڂ ٻخڅ ٻڂ رْنيڄخ ٷخٽ: ٷيٍ ڃخ ّٸَأ حٿَؿپ هڄْٔن آّش ٷخٽ: ٷخٽ ِّّي ٳِ كيّؼو 

 ٷيٍ ڃخ رْنيڄخ ٷخٽ: نلٌح ڃن هڄْٔن آّش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٿيٓظٌحثِ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن ُّي رن  - 

 ػخرض ٷخٽ:
طٔلَنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳوَؿنخ اٿَ حٿڄٔـي ٳؤٷْڄض حٿٜٚس ٷڀض: ٻڂ -

 َؿپ هڄْٔن آّش.ٻخڅ رْنيڄخ ٷخٽ: ٷيٍ ڃخ ّٸَأ حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٻؼَْ رن ُّي ٫ن حٿڄ٤ڀذ رن ٫زي حهلل ٫ن  - 

 ُّي رن ػخرض:
أنو ٓجپ ٫ن حٿٸَحءس ٳِ حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ ٳٸخٽ: ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٤ّْپ -

 حٿٸْخځ ًّلَٹ ٗٴظْو.
خٙ: أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ِّّي رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًِّّي ٷ - 

 حهلل رن ٷ٢ْٔ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن ُّي رن ػخرض ٷخٽ:
ٷَأص ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿنـڂ ٳڀڂ ّٔـي ٳْيخ ٷخٽ ِّّي: ٷَأص ٫ني -

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
ْي رن أرِ ىني ٫ن ٓخٿڂ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٬ٓ - 

 حٿن٠َ ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي ٫ن ُّي رن ػخرض ٷخٽ:
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳ٠پ ٛٚس حٿڄَء ٳِ رْظو اٙ حٿڄټظٌرش.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ًؼڄخڅ رن  - 
حٿَكڄن ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن ػٌرخڅ  ٫ڄَ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ٫ٸزش رن ٫زي

 ٫ن ُّي رن ػخرض أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٷخطپ حهلل حٿْيٌى ًٷخٽ ٫ؼڄخڅ: ٿ٬ن حهلل حٿْيٌى حطوًٌح ٷزٌٍ أنزْخثيڂ ڃٔخؿي.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ أڃٚه ٫ڀْنخ ٫ن حرن أرِ  - 

 ٍؿپ ٫ن ُّي رن ػخرض: نـْق ٫ن ٣خًّ ٫ن
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿ٬پ حٿَٷزَ ٿڀٌحٍع.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن  - 

 ُّي رن ػخرض:
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍهٚ ٿٜخكذ حٿ٬َّش أڅ ّز٬ْيخ روَٛيخ.-
أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن آلخٵ ٫ن أرِ ٫زْيس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 رن ڃلڄي رن ٫ڄخٍ ٫ن حٿٌٿْي رن أرِ حٿٌٿْي ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٷخٽ: ٷخٽ ُّي رن ػخرض:
ّٰٴَ حهلل ٿَحٳ٪ رن هيّؾ أنخ ًحهلل أ٫ڀڂ رخٿليّغ ڃنو انڄخ أطَ ٍؿٚڅ ٷي حٷظظٚ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ -

ىٌح ٗؤنټڂ ٳٚ طټًَح حٿڄِح٩ٍ ٷخٽ: ٳٔڄ٪ ٍحٳ٪ ٷٌٿو: ٙ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: اڅ ٻخڅ 
 طټًَح حٿڄِح٩ٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن  - 
 أرِ حٿزوظَُ حٿ٤خثِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:

هلل ًحٿٴظق{ ٷخٽ: ٷَأىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٿڄخ نِٿض ىٌه حّٓش }اًح ؿخء نَٜ ح-
ًٓڀڂ كظَ هظڄيخ ًٷخٽ: حٿنخّ كِْ ًأنخ ًأٛلخرِ كِْ ًٷخٽ: ٙ ىـَس ر٬ي حٿٴظق ًٿټن 
ؿيخى ًنْش ٳٸخٽ ٿو ڃًَحڅ: ٻٌرض ٫ًنيه ٍحٳ٪ رن هيّؾ ًُّي رن ػخرض ًىڄخ ٷخ٫يحڅ ڃ٬و 

٪ ٫ڀْو ڃًَحڅ حٿيٍس ٫ڀَ حٿََّٔ ٳٸخٽ أرٌ ٬ْٓي حٿويٍُ ٿٌ ٗخء ىٌحڅ ٿليػخٹ ٳَٳ
 ٿ٠َْرو ٳڀڄخ ٍأّخ ًٿٺ ٷخٙ: ٛيٵ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٫يُ رن ػخرض: أهزَنِ ٫ن ٫زي  - 
 حهلل رن ِّّي ٫ن ُّي رن ػخرض:

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ اٿَ أكي ٳَؿ٪ أنخّ هَؿٌح ڃ٬و ٳټخڅ -
ڀْو ًٓڀڂ ٳْيڂ ٳَٷظْن ٳَٷش طٸٌٽ رٸظڀيڂ ًٳَٷش طٸٌٽ: ٙ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫

ًٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٳټخڅ حٿنخّ ٳْيڂ ٳَٷظْن ٳَّٸخ ّٸٌٿٌڅ رٸظڀيڂ ًٳَّٸخ ّٸٌٿٌڅ ٙ ٷخٽ ريِ: 
ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ }ٳڄخ ٿټڂ ٳِ حٿڄنخٳٸْن ٳجظْن{ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انيخ 

 خٍ هزغ حٿٴ٠ش.٣ْزش ًانيخ طنٴِ حٿوزغ ٻڄخ طنٴِ حٿن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخه ٫ٴخڅ ًٷخٽ ٳْو: ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ِّّي ٳٌٻَ ڃ٬نَ  - 

 كيّغ ريِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٻؼَْ رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ػخرض رن حٿلـخؽ ٷخٽ: ٷخٽ ُّي رن  - 

 ػخرض:
وخرَس ٷخٽ: ّؤؿَ نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿڄوخرَس ٷڀض: ًڃخ حٿڄ-

 حٍٕٝ رنٜٲ أً رؼڀغ أً رَر٪.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃټِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٬ْٓي رن أرِ ىني ٫ن أرِ  - 
 حٿن٠َ ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي ٫ن ُّي رن ػخرض حٕنٜخٍُ ٷخٽ:

حكظـَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿڄٔـي كـَس ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
ڂ ّوَؽ ڃن حٿڀْپ ٳْٜڀِ ٳْيخ ٳٜڀٌح ڃ٬و رٜٚطو ٬ّنِ ٍؿخٙ ًٻخنٌح ّؤطٌنو ٫ڀْو ًٓڀ

ٻپ ٿْڀش كظَ اًح ٻخڅ ٿْڀش ڃن حٿڀْخٿِ ٿڂ ّوَؽ اٿْيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٳظنلنلٌح ًٍٳ٬ٌح أٌٛحطيڂ ٷخٽ: ٳوَؽ اٿْيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٠ٰزخ ٷخٽ: 

رټڂ ٛن٬ْټڂ كظَ ٧ننض أڅ ْٓټظذ ٫ڀْټڂ ٳ٬ڀْټڂ رخٿٜٚس ٳٸخٽ ٿيڂ: أّيخ حٿنخّ ڃخ ُحٽ 
 ٳِ رٌْطټڂ ٳبڅ هَْ ٛٚس حٿڄَء ٳِ رْظو اٙ حٿٜٚس حٿڄټظٌرش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى أنزؤنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿِنخى ٫ن  - 
 ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ڃًَحڅ رن حٿلټڂ ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ ُّي رن ػخرض:

أٿڂ أٍٹ حٿڀْڀش هٴٴض حٿٸَحءس ٳِ ٓـيطِ حٿڄَٰد ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه اڅ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل -
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْٸَأ ٳْيڄخ ر٤ٌٿِ حٿ٤ٌٿْْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٫يُ رن ػخرض: أهزَنِ ٷخٽ:  - 
 ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ِّّي ٫ن ُّي رن ػخرض ٷخٽ:

ٌٓٽ حهلل اٿَ أكي ٍؿ٪ أنخّ هَؿٌح ڃ٬و ٳټخڅ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٿڄخ هَؽ ٍ-
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَٷظْن ٳَٷش طٸٌٽ: نٸظڀيڂ ًٳَٷش طٸٌٽ: ٙ ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ: ٳټخڅ ٳَّٶ ّٸٌٿٌڅ: 
ٷظڀيڂ ًٳَّٶ ّٸٌٿٌڅ: ٙ ٷخٽ ريِ: ٳؤنِٽ حهلل }ٳڄخ ٿټڂ ٳِ حٿڄنخٳٸْن ٳجظْن{ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

 نيخ ٣ْزش ًانيخ طنٴِ حٿوزغ ٻڄخ طنٴِ حٿنخٍ هزغ حٿٴ٠ش.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ا
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٳْخٝ رن ڃلڄي أرٌ ڃلڄي حٿَٷِ ٫ن ؿ٬ٴَ ٬ّنِ حرن  - 

 رَٷخڅ ٫ن ػخرض رن حٿلـخؽ ٷخٽ: ٷخٽ ُّي رن ػخرض:
څ نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿڄوخرَس ٷخٽ: ًٷْپ ٿو ڃخ حٿڄوخرَس ٷخٽ: أ-

 طؤهٌ حٍٕٝ رنٜٲ أً رؼڀغ أً رَر٪ أً رؤٗزخه ىٌح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٳْخٝ رن ڃلڄي كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن  - 

 ٫يُ رن ػخرض ٫ن ٫زي حهلل رن ِّّي ّليع ٫ن ُّي رن ػخرض أنو ٷخٽ ٳِ ىٌه حّٓش:
ٷخٽ: ٍؿ٪ أنخّ ڃن أٛلخد حٿنزِ }ٳڄخ ٿټڂ ٳِ حٿڄنخٳٸْن ٳجظْن ًحهلل أٍٻٔيڂ رڄخ ٻٔزٌح{ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټخڅ حٿنخّ ٳْيڂ ٳَٷظْن ٳَّٶ ّٸٌٿٌڅ ٷظڀيڂ ًٳَّٶ ّٸٌٿٌڅ: ٙ 
ٳنِٿض ىٌه حّٓش }ٳڄخ ٿټڂ ٳِ حٿڄنخٳٸْن ٳجظْن{ ًٷخٽ: انيخ ٣ْزش ًانيخ طنٴِ حٿوزغ ٻڄخ طنٴِ 

 حٿنخٍ هزغ حٿٴ٠ش.
رٌ حٌٕٓى كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ رن أٓي أ - 

 ٫ن ُّي رن ػخرض:
أنو طٔلَ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ػڂ هَؿنخ كظَ أطْنخ حٿٜٚس ٷخٽ -

 حنْ: ٳٸڀض ٿِّي: ٻڂ ٻخڅ رْن ًٿٺ ٷخٽ: ٷيٍ ٷَحءس هڄْٔن آّش أً ٓظْن آّش.
حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ٫زْي - 

 ٫ن ُّي رن ػخرض:
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍهٚ ٳِ رْ٪ حٿ٬َحّخ روَٛيخ ٻْٚ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ كيػنخ أرٌ رټَ رن ٫زي حهلل رن ڃټلٌٽ  - 
 ٤٫ًْش ًٟڄَس ًٍحٗي ٫ن ُّي رن ػخرض.

َ حٿًِؽ حٿنٜٲ ًحٕهض حٿنٜٲ ٳټڀڂ ٳِ ًٿٺ أنو ٓجپ ٫ن ًُؽ ًأهض ٕځ ًأد ٳؤ٤٫-
 ٳٸخٽ: ك٠َص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ٠َ رٌٿٺ.

 كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ: - 
ًؿيص ىٌح حٿليّغ ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن -

ش ڃن حٿِىَُ أهزَنِ هخٍؿش رن ُّي أڅ ُّي رن ػخرض ٷخٽ: ٿڄخ نٔونخ حٿڄٜخكٲ ٳٸيص آّ
ٌٍٓس حٕكِحد ٷي ٻنض أٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ريخ ٳخٿظڄٔظيخ ٳڀڂ أؿيىخ ڃ٪ 
أكي اٙ ڃ٪ هِّڄش رن ػخرض حٕنٜخٍُ حٿٌُ ؿ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗيخىطو 

 ٗيخىس ٍؿڀْن ٷٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ }ڃن حٿڄئڃنْن ٍؿخٽ ٛيٷٌح ڃخ ٫خىيًح حهلل ٫ڀْو{.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش كيػنخ ٫زي حهلل - 

 أهزَنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ڃًَحڅ أهزَه أڅ ُّي رن ػخرض ٷخٽ ٿو:
ڃخٿِ أٍحٹ طٸَأ ٳِ حٿڄَٰد رٸٜخٍ حٿٌٍٔ ٷي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ -

 ْن ٷخٽ: ح٫َٕحٱ.ٳْيخ ر٤ٌٿِ حٿ٤ٌٿْْن ٷخٽ حرن أرِ ڃڀْټش ًڃخ ٣ٌٿِ حٿ٤ٌٿْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ كيػنِ ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد أنو ٷخٽ:  - 

أهزَنِ ٫زي حٿڄڀٺ رن أرِ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ أڅ هخٍؿش رن ُّي 
 حٕنٜخٍُ أهزَه أڅ أرخه ُّي رن ػخرض ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 ٟئًح ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍ.طٌ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ارَحىْڂ كيػنخ حرن ٗيخد أهزَنِ  - 

 هخٍؿش رن ُّي أنو ٓڄ٪ ُّي رن ػخرض ّٸٌٽ:
ٳٸيص آّش ڃن ٌٍٓس حٕكِحد كْن نٔونخ حٿڄٜخكٲ ٷي ٻنض أٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو{ ٳخٿظڄٔظيخ ٳٌؿيطيخ ڃ٪ هِّڄش رن ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ريخ }ٍؿخٽ ٛيٷٌح ڃخ ٫خىيًح حهلل
 ػخرض ٳؤٿلٸظيخ ٳِ ٌٍٓطيخ ٳِ حٿڄٜلٲ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي كيػنخ حرن ٗيخد ٫ن  - 
 ٫زْي رن حٿٔزخٵ ٫ن ُّي رن ػخرض ٷخٽ:

َ: ّخ ُّي رن أٍٓپ اٿِ أرٌ رټَ ڃٸزپ أىپ حٿْڄخڃش ٳبًح ٫ڄَ ٫نيه ؿخٿْ ًٷخٽ أرٌ رټ-
ػخرض انٺ ٯٚځ ٗخد ٫خٷپ ٙ نظيڄٺ ٷي ٻنض طټظذ حٿٌكِ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٳظظز٪ حٿٸَآڅ ٳخؿڄ٬و ٷخٽ ُّي: ٳٌ حهلل ٿٌ ٻڀٴٌنِ نٸپ ؿزپ ڃن حٿـزخٽ ڃخ ٻخڅ أػٸپ 
٫ڀِ ڃڄخ أڃَنِ رو ڃن ؿڄ٪ حٿٸَآڅ ٳٸڀض: أطٴ٬ٚڅ ْٗجخ ٿڂ ّٴ٬ڀو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ڂ ٷخٽ: ىٌ ًحهلل هَْ ٳڀڂ ِّٽ أرٌ رټَ َّحؿ٬نِ كظَ َٗف حهلل ٛيٍُ رخٿٌُ َٗف ٿو ًٓڀ
 ٛيٍ أرِ رټَ ٫ًڄَ ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن أرِ نـْق ٫ن ٣خًّ  - 
 ٫ن ٍؿپ ٫ن ُّي رن ػخرض.

 ٿڀٌُ أٍٷزيخ ًحٿ٬ڄٍَ ٿڀٌُ أ٫ڄَىخ. أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿ٬پ حٿَٷزَ-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ: أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ:  - 
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ ڃڀْټش ّليع ّٸٌٽ: أهزَنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ڃًَحڅ أهزَه 

 ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ ُّي رن ػخرض:
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ  ڃخٿٺ طٸَأ ٳِ حٿڄَٰد رٸٜخٍ حٿڄٴٜپ ٿٸي ٻخڅ-

 ٛٚس حٿڄَٰد ٣ٌٿَ حٿ٤ٌٿْْن ٷخٽ: ٷڀض ٿ٬ًَس: ڃخ ٣ٌٿَ حٿ٤ٌٿْْن ٷخٽ: ح٫َٕحٱ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًأرٌ رټَ ٷخٽ: - 
ٷَأص ٳِ ٻظخد ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن أرِ رټَ ٫ن هخٍؿش ٫ن ُّي رن -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٌٌٟء ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍ.ػخرض ٫ن حٿنزِ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن  - 

 ٣خًّ ٫ن كـَ حٿڄيٍُ ٫ن ُّي رن ػخرض ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 حٿ٬ڄٍَ ٿڀٌحٍع.-
رن رټَ ٷخٙ: أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ًًٍف كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًح - 

أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ أڅ ٣خًٓخ أهزَه أڅ كـَح حٿڄيٍُ أهزَه أنو 
 ٓڄ٪ ُّي رن ػخرض ّٸٌٽ:

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬ڄٍَ ٳِ حٿڄَْحع-
كزْذ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف ٫ن ٫ڄَ رن  - 

٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن ٣خًّ ٫ن كـَ حٿڄيٍُ ٫ن ُّي رن ػخرض ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٙ طَٷزٌح ٳڄن أٍٷذ ٳٔزْپ حٿڄَْحع.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن ٗزپ ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن  - 

 ٣خًّ ٫ن كـَ حٿڄيٍُ ٫ن ُّي رن ػخرض ٷخٽ:
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أ٫ڄَ ٫ڄٍَ ٳيِ ٿ٬ڄَه ڃلْخه ًڃڄخطو ٙ طَٷزٌح ٷخٽ -

 ٳڄن أٍٷذ ْٗجخ ٳيٌ ٓزْپ حٿڄَْحع.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن هخٍؿش رن  - 

 ُّي أً ٯَْه أڅ ُّي رن ػخرض ٷخٽ:
ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌؿيطيخ ٿڄخ ٻنض حٿڄٜخكٲ ٳٸيص آّش ٻنض أٓڄ٬يخ ڃ-

٫ني هِّڄش حٕنٜخٍُ }ڃن حٿڄئڃنْن ٍؿخٽ ٛيٷٌح ڃخ ٫خىيًح حهلل ٫ڀْو{ اٿَ }طزيّٚ{ 
ٷخٽ: ٳټخڅ هِّڄش ّي٫َ ًح حٿ٘يخىطْن أؿخُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗيخىطو 

 ر٘يخىس ٍؿڀْن ٷخٽ حٿِىَُ ًٷظپ ٌّځ ٛٴْن ڃ٪ ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ.
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷَحڅ رن طڄخځ ٫ن أرِ ٓنخڅ حٿْ٘زخنِ ٫ن ًىذ ك - 

 حٿلڄِٜ ٫ن حرن حٿيّڀِ ٷخٽ: أطْض أرِ رن ٻ٬ذ ٳٸڀض ٿو:
انو ٷي ًٷ٪ ٳِ نٴِٔ ڃن حٿٸيٍ ْٗجخ ٳؤكذ أڅ طليػنِ رليّغ ٿ٬پ حهلل أڅ ٌّىذ ٫نِ ڃخ -

ٌريڂ ًىٌ ٯَْ ٧خٿڂ أؿي ٷخٽ: ٿٌ أڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ٌد أىپ حٿٔڄٌحص ًأىپ حٍٕٝ ٫
ٿيڂ ًٿٌ ٍكڄيڂ ٻخنض ٍكڄظو ٿيڂ هَْح ڃن أ٫ڄخٿيڂ ًٿٌ ٻخڅ أكي ٿٺ ًىزخ ٳؤنٴٸظو ٳِ 
ٓزْپ حهلل ػڂ ٿڂ طئڃن رخٿٸيٍ ًط٬ڀڂ أڅ ڃخ أٛخرٺ ٿڂ ّټن ٿْو٤جٺ ًأڅ ڃخ أه٤ؤٹ ٿڂ ّټن 
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ٿْْٜزٺ ڃخ طٸزپ ڃنٺ ًٿٌ ڃض ٫ڀَ ٯَْ ًٿٺ ىهڀض حٿنخٍ ًٙ ٫ڀْٺ أڅ طڀٸَ أهِ ٫زي حهلل 
ڃ٬ٌٔى ٳظٔؤٿو ٳڀٸِ ٫زي حهلل ٳٸخٽ ٿو ڃؼپ ًٿٺ ػڂ ٿٸِ كٌّٴش رن حٿْڄخڅ ٳٸخٽ ٿو ڃؼپ ًٿٺ رن 

 ػڂ ٿٸِ ُّي رن ػخرض ٳٸخٽ ٿو ڃؼپ ًٿٺ اٙ أنو كيػو ٫ن نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ كيػنخ َّٗٺ ٫ن حٿَٻْن ٫ن حٿٸخٓڂ  - 

 ّي رن ػخرض ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:رن كٔخڅ ٫ن ُ
انِ طخٍٹ ٳْټڂ هڀْٴظْن ٻظخد حهلل ًأىپ رْظِ ًانيڄخ ٿن ّظٴَٷخ كظَ َّىح ٫ڀِ حٿلٌٝ -

 ؿڄ٬ْخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن هخٍؿش رن  - 

 ًٓڀڂ ٷخٽ: ُّي ٫ن ُّي رن ػخرض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو
 طٌٟئًح ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن نخٳ٪ رن ٫ڄَ  - 

 ٷخٽ: أهزَنِ ُّي رن ػخرض:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍهٚ ٳِ حٿ٬َّش أڅ طئهٌ رڄؼپ هَٛيخ طڄَح ّؤٻڀيخ -

 أىڀيخ ٣ٍزخ.
أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن نخٳ٪ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 ُّي رن ػخرض:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿڄِحرنش ًحٿڄلخٷڀش اٙ أنو ٍهٚ ٕىپ -

 حٿ٬َحّخ أڅ ّز٬ٌْىخ رڄؼپ هَٛيخ.
ِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ أرٌ ڃ٬ٌٔى حٿـََُّ ٫ن أر - 

 ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن ُّي رن ػخرض ٷخٽ:
ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كخث٢ ڃن ك٤ْخڅ حٿڄيّنش ٳْو أٷزَ ًىٌ ٫ڀَ -

رٰڀظو ٳلخىص رو ًٻخىص أڅ طڀٸْو ٳٸخٽ: ڃن ٬َّٱ أٛلخد ىٌه حٕٷزَ ٳٸخٽ ٍؿپ: ّخ 
ٿي٫ٌص حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٷٌځ ىڀټٌح ٳِ حٿـخىڀْش ٳٸخٽ: ٿٌٙ أڅ ٙ طيحٳنٌح 

ًًٌَح رخهلل ڃن ٫ٌحد ؿينڂ ٷڀنخ: ن٬ًٌ رخهلل ڃن ٫ٌحد  ّٔڄ٬ټڂ ٫ٌحد حٿٸزَ ػڂ ٷخٽ ٿنخ: ط٬
ًًٌَح رخهلل ڃن ٳظنش حٿڄْٔق حٿيؿخٽ ٳٸڀنخ: ن٬ًٌ رخهلل ڃن ٳظنش حٿڄْٔق حٿيؿخٽ  ؿينڂ ػڂ ٷخٽ: ط٬

ًًٌَح رخهلل ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ ٳٸڀنخ: ن٬ًٌ رخهلل ڃن ٫ٌحد ًًٌَح رخهلل  ػڂ ٷخٽ: ط٬ حٿٸزَ ػڂ ٷخٽ: ط٬
 ڃن ٳظنش حٿڄلْخ ًحٿڄڄخص ٷڀنخ: ن٬ًٌ رخهلل ڃن ٳظنش حٿڄلْخ ًحٿڄڄخص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ى٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن ٻؼَْ رن أٳڀق ٫ن ُّي  - 
 رن ػخرض ٷخٽ:

ن طلڄْيس أڃَنخ أڅ نٔزق ٳِ ىرَ ٻپ ٛٚس ػٚػخ ًػٚػْن طٔزْلش ًنلڄي ػٚػخ ًػٚػْ-
ًنټزَ أٍر٬خ ًػٚػْن طټزَْس ٷخٽ: ٳَأٍ ٍؿپ ٳِ حٿڄنخځ ٳٸخٽ: أڃَطڂ رؼٚع ًػٚػْن 
طٔزْلش ًػٚع ًػٚػْن طلڄْيس ًأٍر٪ ًػٚػْن طټزَْس ٳڀٌ ؿ٬ڀظڂ ٳْيخ حٿظيڀْپ ٳـ٬ڀظڄٌىخ 
هڄٔخ ٫ًَّ٘ن ٳٌٻَص ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷي ٍأّظڂ ٳخٳ٬ڀٌح أً نلٌ 

 ًٿٺ.
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خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ڄَ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حرن ٗيخد كيػن - 
٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن أرِ رټَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن ٫ن هخٍؿش رن ُّي ٫ن ُّي رن ػخرض أنو 

 ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 طٌٟئًح ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍ.-
كيػنخ ٷظخىس ٫ن حرن َّْٓن ٫ن ُّي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ - 

 رن ػخرض:
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّٜڀِ اًح ٣ڀ٪ ٷَڅ حٿ٘ڄْ أً ٯخد ٷَنيخ ًٷخٽ: -

 انيخ ط٤ڀ٪ رْن ٷَنِ ٤ْٗخڅ أً ڃن رْن ٷَنِ ٤ْٗخڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن أرِ  - 

 ٫ن أرْو ٫ن هخٍؿش رن ُّي ٷخٽ: ٷخٽ ُّي رن ػخرض: حٿِنخى
ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ًنلن نظزخّ٪ حٿؼڄخٍ ٷزپ أڅ ّزيً ٛٚكيخ -

ٳٔڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هٌٜڃش ٳٸخٽ: ڃخ ىٌح ٳٸْپ ٿو: ىئٙء حرظخ٫ٌح 
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٳٚ طزخ٬ٌّىخ حٿؼڄخٍ ّٸٌٿٌڅ: أٛخرنخ حٿيڃخڅ ًحٿٸ٘خځ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛ

 كظَ ّزيً ٛٚكيخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٗق ًٷخٽ: حٗىڃخڅ ًحٿٸ٘خځ. - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنِ ُّخى رن ٬ٓي  - 

 حٿوَحٓخنِ ٓڄ٪ َٗكزْپ رن ٬ٓي ّٸٌٽ:
ٿنخ ًڃ٬نخ ٳوخم ننٜذ ريخ ٳٜخف رنخ ٣ًَىنخ ًٷخٽ:  أطخنخ ُّي رن ػخرض ًنلن ٳِ كخث٢-

 أٿڂ ط٬ڀڄٌح أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كَځ ْٛيىخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى أنزؤنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿِنخى ٫ن  - 

ًٓڀڂ  هخٍؿش رن ُّي ٷخٽ: ٷخٽ ُّي رن ػخرض: انِ ٷخ٫ي اٿَ ؿنذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو
ٌّڃخ اً أًكَ اٿْو ٷخٽ: ًٯْ٘ظو حٿٔټْنش ًًٷ٪ ٳوٌه ٫ڀَ ٳوٌُ كْن ٯْ٘ظو حٿٔټْنش ٷخٽ 
ُّي: ٳٚ ًحهلل ڃخ ًؿيص ْٗجخ ٷ٢ أػٸپ ڃن ٳوٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ َُٓ 
٫نو ٳٸخٽ: حٻظذ ّخ ُّي ٳؤهٌص ٻظٴخ ٳٸخٽ: حٻظذ }ٙ ّٔظٌُ حٿٸخ٫يًڅ ڃن حٿڄئڃنْن أً 

ّش ٻڀيخ اٿَ ٷٌٿو: }أؿَح ٨٫ْڄخ{ ٳټظزض ًٿٺ ٳِ ٻظٲ ٳٸخځ كْن ٓڄ٬يخ حرن حٿڄـخىيًڅ{ حٓ
أځ ڃټظٌځ ًٻخڅ ٍؿٚ أ٫ڄَ ٳٸخځ كْن ٓڄ٪ ٳ٠ْڀش حٿڄـخىيّن ٷخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳټْٲ 
رڄن ٙ ّٔظ٤ْ٪ حٿـيخى ڃڄن ىٌ أ٫ڄَ ًأٗزخه ًٿٺ ٷخٽ ُّي: ٳٌ حهلل ڃخ ڃ٠َ ٻٚڃو أً ڃخ 

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٔټْنش ٳٌٷ٬ض ٳوٌه ٫ڀَ ىٌ اٙ أڅ ٷ٠َ ٻٚڃو ٯْ٘ض حٿنزِ ٛڀ
ٳوٌُ ٳٌؿيص ڃن ػٸڀيخ ٻڄخ ًؿيص ٳِ حٿڄَس حًٕٿَ ػڂ َُٓ ٫نو ٳٸخٽ: ٳٸَأص ٫ڀْو }ٙ 
ّٔظٌُ حٿٸخ٫يًڅ ڃن حٿڄئڃنْن ًحٿڄـخىيًڅ{ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ }ٯَْ أًٿَ 

 ٩ ٻخڅ ٳِ حٿټظٲ.حٿ٠ٍَ{ ٷخٽ ُّي ٳؤٿلٸظيخ ٳٌ حهلل ٿټؤنِ أن٨َ اٿَ ڃڀلٸيخ ٫ني ٛي
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ أنزؤنخ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن أرْو ٫ن هخٍؿش رن  - 

 ُّي ٷخٽ: ٷخٽ ُّي رن ػخرض:
 أنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀَ ٌٍٓٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ اٿَ ؿنزو ٳٌٻَ نلٌه.-
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يػنخ ٟڄَس رن كزْذ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ أرٌ رټَ ك - 
 ٛيْذ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٫ن ُّي رن ػخرض:

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀڄو ى٫خء ًأڃَه أڅ ّظ٬خىي رو أىڀو ٻپ ٌّځ ٷخٽ: ٷپ -
ٻپ ٌّځ كْن طٜزق ٿزْٺ حٿڀيڂ ٿزْٺ ٬ًٓيّٺ ًحٿوَْ ٳِ ّيّٺ ًڃنٺ ًرٺ ًاٿْٺ حٿڀيڂ ڃخ 

ٲ ٳڄْ٘جظٺ رْن ّيّو ڃخ ٗجض ٻخڅ ًڃخ ٿڂ ٷڀض ڃن ٷٌٽ أً نٌٍص ڃن نٌٍ أً كڀٴض ڃن كڀ
ط٘ؤ ٿڂ ّټن ًٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رٺ انٺ ٫ڀَ ٻپ ِٗء ٷيَّ حٿڀيڂ ًڃخ ٛڀْض ڃن ٛٚس 
ٳ٬ڀَ ڃن ٛڀْض ًڃخ ٿ٬نض ڃن ٿ٬نش ٳ٬ڀَ ڃن ٿ٬نض انٺ أنض ًٿِ ٳِ حٿينْخ ًحٓهَس 

ر٬ي حٿڄڄخص  طٌٳنِ ڃٔڀڄخ ًأٿلٸنِ رخٿٜخٿلْن أٓؤٿٺ حٿڀيڂ حٿَٟخ ر٬ي حٿٸ٠خء ًرَى حٿ٬ْٖ
ًٿٌس حٿن٨َ اٿَ ًؿيٺ ًٌٗٷخ اٿَ ٿٸخثٺ ڃن ٯَْ َٟحء ڃ٠َس ًٙ ٳظنش ڃ٠ڀش أ٫ًٌ رٺ 
حٿڀيڂ أڅ أ٧ڀڂ أً ُأ٧ڀڂ أً أ٫ظيُ أً ٬ُّظيُ ٫ڀِ أً حٻظٔذ ه٤ْجش ڃلز٤ش أً ًنزخ ٙ ّٰٴَ 
حٿڀيڂ ٳخ٣َ حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ ٫خٿڂ حٿْٰذ ًحٿ٘يخىس ًح حٿـٚٽ ًحٗٻَحځ ٳبنِ أ٫يي اٿْٺ 

حٿلْخس حٿينْخ ًأٗييٹ ًٻٴَ رٺ ٗيْيح انِ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ أنض ًكيٹ ٙ َّٗٺ  ٳِ ىٌه
ٿٺ ٿٺ حٿڄڀٺ ًٿٺ حٿلڄي ًأنض ٫ڀَ ٻپ ِٗء ٷيَّ ًأٗيي أڅ ڃلڄيح ٫زيٹ ًٌٍٓٿٺ 
ًأٗيي أڅ ٫ًيٹ كٶ ًٿٸخءٹ كٶ ًحٿـنش كٶ ًحٿٔخ٫ش آطْش ٙ ٍّذ ٳْيخ ًأنض طز٬غ ڃن 

ِٔ طټڀنِ اٿَ ٬ْٟش ٫ًٌٍس ًًنذ ًه٤ْجش ًانِ ٳِ حٿٸزٌٍ ًأٗيي أنٺ اڅ طټڀنِ اٿَ نٴ
َِ انٺ أنض  ٙ أػٶ اٙ رَكڄظٺ ٳخٯٴَ ٿِ ًنزِ ٻڀو انو ٙ ّٰٴَ حٿٌنٌد اٙ أنض ًطذ ٫ڀ

 حٿظٌحد حٿَكْڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿَّؾ كيػنخ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن أرْو ٫ن هخٍؿش رن  - 

 ُّي ٫ن ُّي رن ػخرض ٷخٽ:
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٸيڃو اٿَ حٿڄيّنش ٳٌٻَ نلٌ كيّغ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى أطَ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٫ن أرِ حٿِنخى ٫ن أرْو ٫ن هخٍؿش رن ُّي ٫ن ُّي رن ػخرض.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ أرٌ حٿِنخى  - 

 ٫ن ٫زْي رن كنْن ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ:
حٿ٘خځ رِّض ٳٔخًڃظو ٳْڄن ٓخًڃو ڃن حٿظـخٍ كظَ حرظ٬ظو ڃنو كظَ ٷيځ ٍؿپ ڃن أىپ -

ٷخٽ: ٳٸخځ اٿِ ٍؿپ ٳَرلنِ ٳْو كظَ أٍٟخنِ ٷخٽ: ٳؤهٌص رْيه َٕٟد ٫ڀْيخ ٳؤهٌ 
ٍؿپ رٌٍح٫ِ ڃن هڀٴِ ٳخٿظٴض اٿْو ٳبًح ُّي رن ػخرض ٳٸخٽ: ٙ طز٬و كْغ حرظ٬ظو كظَ 

 ٷي نيَ ٫ن ًٿٺ ٳؤڃٔټض ّيُ. طلٌُه اٿَ ٍكڀٺ ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ أهزَنِ ٫زي حٿڄڀٺ  - 

رن أرِ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ أڅ هخٍؿش رن ُّي رن ػخرض حٕنٜخٍُ 
 أهزَه أڅ ُّي رن ػخرض ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 ئًح ڃڄخ ڃٔض حٿنخٍ.طٌٟ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ  - 

 حٿِنخى ٫ن َٗكزْپ رن ٬ٓي كيػنِ ُّي رن ػخرض ٳِ حٌٕٓحٵ ًڃ٬ِ ٣َْ ح٤ٛيطو ٷخٽ:
ٳڀ٤ڂ ٷٴخُ ًأٍٓڀو ڃن ّيّو ًٷخٽ: أڃخ ٫ڀڄض ّخ ٫يً نٴٔٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ڂ كَځ ڃخ رْن ٙرْظيخ.ًٓڀ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ أرٌ ىٚٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ  - 
 رن ڃخٿٺ ٫ن ُّي رن ػخرض ٷخٽ:

ڃٍَص رنزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّظٔلَ ّؤٻپ طڄَح ٳٸخٽ: ط٬خٽ ٳټپ ٳٸڀض: انِ -
ڄنخ اٿَ حٿٜٚس ٳټخڅ رْن ڃخ أٻڀنخ ًرْن أڅ أٍّي حٿٌٜځ ٳٸخٽ: ًأنخ أٍّي ڃخ طَّي ٳؤٻڀنخ ػڂ ٷ

 ٷڄنخ اٿَ حٿٜٚس ٷيٍ ڃخ ّٸَأ؟؟ حٿَؿپ هڄْٔن آّش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ِّّي أنزؤنخ ٓٴْخڅ رن كْٔن ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 

 ٓخٿڂ ٫ن حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ّزيً ٛٚكيخ ٷخٽ: ٳڀٸِ ُّي رن ػخرض: ٫زي حهلل ٙ طزخ٩ ػڄَس رؼڄَس ًٙ طزخ٩ ػڄَس كظَ -

رن ٫ڄَ ٳٸخٽ: ٍهٚ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٫َحّخ ٷخٽ ٓٴْخڅ: حٿ٬َحّخ نوپ 
ٻخنض طٌىذ ٿڀڄٔخٻْن ٳٚ ّٔظ٬ْ٤ٌڅ أڅ ّٔظ٬ْ٤ٌڅ أڅ ّنظ٨ًَح ريخ ٳْز٬ٌْنيخ رڄخ ٗخإًح 

 ڃن ػڄَه.
 كيّغ ُّي رن هخٿي حٿـينِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ أنزؤنخ ٫زي حٿَكڄن رن آلخٵ ٫ن  - 
أرِ رټَ رن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كِځ ٫ن أرْو ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن ُّي 

 رن هخٿي حٿـينِ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ُّٔؤٿيخ. هَْ حٿ٘يخىس ڃخ ٗيي ريخ ٛخكزيخ ٷزپ أڅ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن آلخٵ ٫ن ڃلڄي رن  - 

٫زي حهلل رن ٫ڄًَ رن ى٘خځ ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـينِ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٙ طڄن٬ٌح اڃخء حهلل حٿڄٔخؿي ًٿْوَؿن طٴٚص.-
رِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃلڄي رن ّلَْ رن كْخڅ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 ٫ڄَس ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـينِ:
أڅ ٍؿٚ ڃن أٗـ٪ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٳِ ٌّځ هْزَ ٳٌٻَ ًٿٺ -

ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٛڀٌح ٫ڀَ ٛخكزټڂ ٳظَْٰ ًؿٌه حٿنخّ ڃن ًٿٺ ٳٸخٽ: 
 ٳٴظ٘نخ ڃظخ٫و ٳٌؿينخ كَُح ڃن هَُ ّيٌى ڃخ ّٔخًُ اڅ ٛخكزټڂ ٯپ ٳِ ٓزْپ حهلل

 ىٍىڄْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ٤٫خء ٫ن ُّي رن  - 

 هخٿي حٿـينِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ڃن ٳ٤َ ٛخثڄخ ٻخڅ ٿو أً ٻظذ ٿو ڃؼپ أؿَ حٿٜخثڂ ڃن ٯَْ أڅ ّنٸٚ ڃن أؿَ حٿٜخثڂ -

خ ًڃن ؿيِ ٯخُّخ ٳِ ٓزْپ حهلل ٻخڅ ٿو أً ٻظذ ٿو ڃؼپ أؿَ حٿٰخُُ ٳِ أنو ٙ ّنٸٚ ْٗج
 ڃن أؿَ حٿٰخُُ ْٗجخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ُّي رن  - 
 هخٿي حٿـينِ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٍح.ٛڀٌح ٳِ رٌْطټڂ ًٙ طظوًٌىخ ٷزٌ-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٿزْي ٫ن  - 
حٿڄ٤ڀذ رن ٫زي حهلل رن كن٤ذ ٫ن هٚى رن حٿٔخثذ ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـينِ ٷخٽ: ٷخٽ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ٿظڀزْش ٳبنيخ ؿخءنِ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ: ّخ ڃلڄي ڃَ أٛلخرٺ ٳڀَْٳ٬ٌح أٌٛحطيڂ رخ-

 ڃن ٬ٗخثَ حٿلؾ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٓڀڄش كيػنخ  - 

ٛخٿق رن ٻْٔخڅ ًأرٌ حٿن٠َ ٷخٽ: كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٛخٿق 
ٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل رن ٻْٔخڅ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ٸزش ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـينِ ٷخ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ٙ طٔزٌح حٿيّٺ ٳبنو ّي٫ٌ اٿَ حٿٜٚس ٷخٽ أرِ ٷخٽ أرٌ حٿن٠َ: نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٓذ حٿيّٺ ًٷخٽ: انو ّئًڅ رخٿٜٚس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ: ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رټَ  - 

  رن ٷْْ أهزَه ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـينِ أنو ٷخٽ:أڅ ٫زي حهلل
ٍٕڃٸن حٿڀْڀش ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظٌٓيص ٫ظزظو أً ٳ٤ٔخ٣و ٳٜڀَ -

ٍٻ٬ظْن هٴْٴظْن ػڂ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن ٣ٌّڀظْن ػڂ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن ًىڄخ ىًڅ حٿڀظْن ٷزڀيڄخ ػڂ 
زڀيڄخ ػڂ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن ٛڀَ ٍٻ٬ظْن ىًڅ حٿڀظْن ٷزڀيڄخ ػڂ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن ىًڅ حٿڀٌّن ٷ

ىًڅ حٿڀٌّن ٷزڀيڄخ ػڂ أًطَ ٳٌٿٺ ػٚع ٫َ٘س ٷخٽ ٫زي حهلل ًكيػنخ ڃ٬ٜذ كيػنِ ڃخٿٺ ٫ن 
٫زي حهلل رن أرِ رټَ ٫ن أرْو أڅ ٫زي حهلل رن ٷْْ رن ڃوَڃش أهزَه ٫ن ُّي رن هخٿي 
حٿـينِ ٳٌٻَ حٿليّغ ًٿڂ ٌّٻَ ٫زي حٿَكڄن ٳِ كيّغ ڃخٿٺ ٫ن أرْو ًحٿٌٜحد ڃخ ًٍٍ 

٫ن أرْو ًٻٌح كيػنخ أرٌ ڃٌَٓ حٕنٜخٍُ كيػنخ ڃ٬ن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن  ڃ٬ٜذ
أرِ رټَ ٫ن أرْو أڅ ٫زي حهلل رن ٷْْ رن ڃوَڃش أهزَه ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـينِ 

 ًحٿٌٜحد ڃخ ٷخٽ ڃ٬ٜذ ًڃ٬ن ٫ن أرْو ًٿڂ ٌّٻَ ٫زي حٿَكڄن ٳْو ٫ن أرْو ًىڂ ٳْو.
ي حٿٜڄي كيػنخ كَد كيػنخ ّلَْ كيػنِ أرٌ ٓڀڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ز - 

 كيػنِ رَٔ رن ٬ْٓي كيػنِ حرن هخٿي حٿـينِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ڃن ؿيِ ٯخُّخ ٳٸي ٯِح ًڃن هڀٲ ٯخُّخ ٳِ أىڀو روَْ ٳٸي ٯِح.-
ٓلخٵ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٍر٬ِ ٬ّنِ حرن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ا - 

٫ن ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ رن ى٘خځ ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـينِ 
 ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٙ طڄن٬ٌح اڃخء حهلل حٿڄٔخؿي ًٿْوَؿن طٴٚص.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ نٌف ٷَحى كيػنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ  - 

حهلل رن ٫ڄًَ رن ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ٫ن حرن أرِ ٫ڄَس ٫ن ُّي رن هخٿي رټَ ٫ن ٫زي 
 حٿـينِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

أٙ أهزَٻڂ روَْ حٿ٘ييحء حٿٌُ ّؤطِ ر٘يخىطو ٷزپ أڅ ُّٔؤٿيخ أً ّوزَ ر٘يخىطو ٷزپ أڅ -
 ُّٔؤٿيخ.
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ٵ ٫ن ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ػخرض ٫ن ڃلڄي رن آلخ - 
ارَحىْڂ رن حٿلخٍع حٿظْڄِ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٫ن ُّي رن هخٿي 

 حٿـينِ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ٿٌٙ أڅ أٗٶ ٫ڀَ أڃظِ ٕڃَطيڂ رخٿٌٔحٹ ٫ني ٻپ ٛٚس ٷخٽ: ٳټخڅ ُّي ًَّف اٿَ -

 س اٙ حٓظخٹ ٷزپ أڅ ّٜڀِ.حٿڄٔـي ًٌٓحٻو ٫ڀَ أًنو رڄٌٟ٪ ٷڀڂ حٿټخطذ ڃخ طٸخځ ٛٚ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ڃٌٿَ ٿـيْنش ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن ُّي رن هخٿي ٫ن أرْو:
 أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيِ ٫ن حٿنيزش ًحٿوڀٔش.-
يّٺ كيػنِ حٿ٠لخٹ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن آڄخ٫ْپ رن أرِ ٳ - 

٫ؼڄخڅ ٫ن أرِ حٿن٠َ ڃٌٿَ ٫ڄَ رن ٫زْي حهلل ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي ٫ن ُّي رن هخٿي 
 حٿـينِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ ٫ن حٿڀٸ٤ش ٳٸخٽ:

٫َٳيخ ٓنش ٳبڅ ؿخء رخٯْيخ ٳؤىىخ اٿْو ًاٙ ٳخ٫َٱ ٫ٴخٛيخ ًًٻخءىخ ػڂ ٻڀيخ ٳبڅ ؿخء -
 رخٯْيخ ٳؤىىخ اٿْو.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ أرِ رن ٫زخّ رن ٓيپ رن ٬ٓي  كيػنخ - 
حٿٔخ٫يُ كيػنِ أرٌ رټَ رن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كِځ كيػنِ ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ رن ٫ؼڄخڅ 
رن ٫ٴخڅ كيػنِ هخٍؿش رن ُّي رن ػخرض حٕنٜخٍُ كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٫ڄَس 

 أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:حٕنٜخٍُ كيػنِ ُّي رن هخٿي حٿـينِ 
 هَْ حٿ٘يٌى ڃن أىٍ ٗيخىطو ٷزپ أڅ ّٔؤٿيخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫ْخٕ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫زخّ كيػنِ ّلَْ  - 

رن ٬ْٓي أهزَنِ ٬ّٸٌد رن هخٿي ٫ن أرِ ٛخٿق حٿٔڄخڅ ٷخٽ ّلَْ: ًٙ أ٫ڀڄو اٙ أنو 
 ٿي ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:ٷخٽ: ٫ن ُّي رن هخ

ٷَّٖ ًحٕنٜخٍ ًأٓڀڂ ًٯٴخٍ أً ٯٴخٍ ًأٓڀڂ ًڃن ٻخڅ ڃن أٗـ٪ ًؿيْنش أً ؿيْنش -
َِ ٿْْ ٿيڂ ڃن ىًڅ حهلل ًٙ ٌٍٓٿو ڃٌٿَ.  ًأٗـ٪ كڀٴخء ڃٌحٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ ڃلڄي رن  - 
ُ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـينِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ڃٔڀڂ حٿِىَ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 ڃن ڃْ ٳَؿو ٳڀْظٌٟؤ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنِ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلخٵ كيػنِ ٫ڄخٍس  - 

 رن ٫زي حهلل رن ٬٣ڄش ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـينِ ٷخٽ:
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أٛلخرو ٯنڄخ ٿڀ٠لخّخ ٳؤ٤٫خنِ ٫ظٌىح ؿ٫ٌخ  ٷٔڂ-

 ڃن حٿڄ٬ِ ٷخٽ: ٳـجظو رو ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انو ؿ٩ٌ ٷخٽ: ٟق رو ٳ٠لْض رو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن  - 

رن هخٿي حٿـينِ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  حٿيٍحًٍىُ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ُّي
 ًٓڀڂ:

 ڃن ٛڀَ ٓـيطْن ٙ ّٔيٌ ٳْيڄخ ٯٴَ حهلل ٿو ڃخ طٸيځ ڃن ًنزو.-
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 رخٷِ كيّغ أرِ حٿيٍىحء ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ حرن ًىذ ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

٫ن ٫ڄًَ حٿيڃ٘ٸِ ٫ن أځ حٿيٍىحء ٷخٿض: كيػنِ أرٌ حٿلَع ٫ن ٬ْٓي رن أرِ ىٚٽ 
 حٿيٍىحء:

 أنو ٓـي ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اكيٍ ٫َ٘س ٓـيس ڃنين حٿنـڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ىحًى رن ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:أرِ ُٻَّخ حٿوِح٫ِ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل
 انټڂ طي٫ٌڅ ٌّځ حٿٸْخڃش رؤٓڄخثټڂ ًأٓڄخء آرخثټڂ ٳلٔنٌح أٓڄخءٻڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٜخځ رن هخٿي كيػنِ أرٌ رټَ رن ٫زي حهلل رن أرِ  - 

ڃَّڂ حٿٰٔخنِ ٫ن هخٿي رن ڃلڄي حٿؼٸٴِ ٫ن رٚٽ رن أرِ حٿيٍىحء ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٫ن 
  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:حٿنزِ ٛڀَ حهلل

 كزٺ حٿِ٘ء ٬ّڄِ ًّٜڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ًكيػنخه أرٌ حٿْڄخڅ ٿڂ َّٳ٬و ًٍٳ٬و حٿٸَٷٔخنِ ڃلڄي رن  - 

 ڃلڄي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٜخځ رن هخٿي كيػنِ أرٌ رټَ رن ٫زي حهلل ٫ن ٟڄَس  - 

 ٷخٽ: ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو
 ڃن ٳٸو حٿَؿپ ٍٳٸو ٳِ ڃ٬ْ٘ظو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿڄَْٰس كيػنخ ٬ْٓي رن ٫زي حٿ٬ِِّ كيػنِ آڄخ٫ْپ رن  - 

 ٫زْي حهلل ٫ن أځ حٿيٍىحء ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ:
ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ًاڅ أكينخ ٿ٠ْ٪ ّيه ٫ڀَ ٍأٓو ڃن ٗيس -

 ٛخثڂ اٙ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًزي حهلل رن ًٍحكش.حٿلَ ًڃخ ڃنخ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ػخرض أً ٫ن أرِ  - 

 ػخرض:
أڅ ٍؿٚ ىهپ ڃٔـي ىڃ٘ٶ ٳٸخٽ: حٿڀيڂ آنْ ًك٘ظِ ًأٍكڂ ٯَرظِ ًحٍُٷنِ ؿڀْٔخ -

خ ٕنخ أ٬ٓي رڄخ ٷڀض ڃنٺ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ ٛخٿلخ ٳٔڄ٬و أرٌ حٿيٍىحء ٳٸخٽ: ٿجن ٻنض ٛخىٷ
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: }ٳڄنيڂ ٧خٿڂ ٿنٴٔو{ ٬ّنِ حٿ٨خٿڂ ّئهٌ ڃنو ٳِ ڃٸخڃو ًٿٺ 
ٳٌٿٺ حٿيڂ ًحٿلِڅ }ًڃنيڂ ڃٸظٜي{ ٷخٽ ّلخٓذ كٔخرخ َّْٔح }ًڃنيڂ ٓخرٶ رخٿوَْحص 

 ربًڅ حهلل{ ٷخٽ حٿٌّن ّيهڀٌڅ حٿـنش رَْٰ كٔخد.
ػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ى٘خځ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٫ن ٫ؼڄخڅ رن كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 كْخڅ حٿيڃ٘ٸِ أهزَطنِ أځ حٿيٍىحء ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ:
ٿٸي ٍأّظنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٬ٞ أٓٴخٍه ٳِ حٿٌْځ حٿلخٍ حٿ٘يّي -

اٙ ٌٍٓٽ  حٿلَ كظَ أڅ حٿَؿپ ٿ٠ْ٪ ّيه ٫ڀَ ٍأٓو ٳِ ٗيس حٿلَ ًڃخ ٳِ حٿٸٌځ ٛخثڂ
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًزي حهلل رن ًٍحكش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ى٘خځ رن كٔخڅ حٿٸَىًِٓ ٫ن ٷْْ  - 
 رن ٬ٓي ٫ن ٍؿپ كيػو ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ:



   

 

 

Page 265 of 605 

 الجزءالخامس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ا٤٫خء حٿٔڀ٤خڅ ٷخٽ: ڃخ آطخٹ حهلل ڃنو ڃن ٯَْ -
ٿش ًٙ اَٗحٱ ٳوٌه ًطڄٌٿو ٷخٽ: ًٷخٽ حٿلٔن ٍكڄو حهلل: ٙ رؤّ ريخ ڃخ ٿڂ طَكپ اٿْيخ ڃٔؤ

 أً طَ٘ٱ ٿيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن أځ حٿيٍىحء  - 

 ٷخٿض:
ن أڃَ ىهپ ٫ڀْيخ ٌّڃخ أرٌ حٿيٍىحء ڃ٠ٰزخ ٳٸخٿض: ڃخ ٿٺ ٷخٽ: ًحهلل ڃخ أ٫َٱ ٳْيڂ ْٗجخ ڃ-

 ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ أنيڂ ّٜڀٌڅ ؿڄ٬ْخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ٬ّْٖ  - 

 رن حٿٌٿْي رن ى٘خځ ٫ن ڃ٬يحڅ أً ڃ٬يحڅ ٫ن أرِ حٿيٍىحء:
ٌٽ حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخء ٳؤٳ٤َ ٷخٽ: ٳڀٸْض ػٌرخڅ ٳِ ڃـٔي ٍٓ-

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿظو ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ: أنخ ٛززض ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ًٌٟءه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زي حهلل رن ٬ْٓي كيػنِ ڃٌٿَ حرن  - 
٫ْخٕ ٫ن أرِ رلَّش ًكيػنخ أرِ كيػنخ ڃټِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٬ْٓي ٫ن ُّخى رن أرِ 

 ٫ن أرِ رلَّش ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ُّخى
أٙ أنزجټڂ روَْ أ٫ڄخٿټڂ؟ ٷخٽ ڃټِ: ًأُٻخىخ ٫ني ڃڀْټټڂ ًأٍٳ٬يخ ٳِ ىٍؿخطټڂ ًهَْ ٿټڂ -

ڃن ا٤٫خء حٿٌىذ ًحٿٌٍٵ ًهَْ ٿټڂ ڃن أڅ طڀٸٌح ٫يًٻڂ ٳظ٠َرٌح أ٫نخٷيڂ ٠ًَّرٌح 
 ٽ حهلل؟ ٷخٽ: ًٻَ حهلل ٫ِ ًؿپ.أ٫نخٷټڂ؟ ٷخٿٌح: ًًٿٺ ڃخ ىٌ ّخ ٌٍٓ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ِّّي رن هڄَْ ٫ن ٫زي حٿَكڄن  - 
 رن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن أرْو ٫ن أرِ حٿيٍىحء:

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ حڃَأس ڃلـخ؟؟ ٫ڀَ رخد ٳ٤ٔخ١ أً ٣َٱ ٳ٤ٔخ١ -
٬پ ٛخكزيخ ّڀڂ ريخ ٷخٿٌح: ن٬ڂ ٷخٽ: ٿٸي ىڄڄض أڅ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٿ

أٿ٬نو ٿ٬نش طيهپ ڃ٬و ٳِ ٷزَه، ٻْٲ ٌٍّػو ًىٌ ٙ ّلپ ٿو؟ ًٻْٲ ّٔظويڃيخ ًىٌ ٙ 
 ّلپ ٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ڃٌَٓ رن ٫ٸزش كيػنِ ُّخى  - 
 ٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:رن أرِ ُّخى كيّؼخ َّٳ٬و اٿَ أرِ حٿيٍىحء َّٳ٬و ا

أٙ أنزجټڂ روَْ أ٫ڄخٿټڂ ٳٌٻَ حٿليّغ ٬ّنِ كيّغ ّلَْ رن ٬ْٓي ًڃټِ ٫ن ٫زي حهلل رن -
 ٬ْٓي ٫ن ُّخى رن أرِ ُّخى.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ  - 
 نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:حٿـ٬ي ٫ن ڃ٬يحڅ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٫ن حٿ

أ٬ّـذ أكيٻڂ أڅ ّٸَأ ػڀغ حٿٸَآڅ ٳِ ٿْڀش ٷخٿٌح: ٻْٲ ٤ّْٶ ًٿٺ أً ڃن ٤ّْٶ ًٿٺ ٷخٽ: -
 }ٷپ ىٌ حهلل أكي{.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٓٴْخڅ كيػنِ ٓيْپ رن أرِ ٛخٿق ٫ن ٫زي  - 
 حهلل رن ِّّي ٷخٽ:
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يخ ٳٸڀض ٿو: اڅ ٷٌڃٺ ّؤٻڀٌنو ٷخٽ: ٙ ٬ّڀڄٌڅ ٓؤٿض ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن حٿ٠ز٪ ٳټَى-
ٳٸخٽ: ٍؿپ ٫نيه ٓڄ٬ض أرخ حٿيٍىحء ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو نيَ ٫ن 

 ٻپ ًُ نيزش ًٻپ ًُ ه٤ٴش ًٻپ ًُ نخد ڃن حٿٔزخ٩ ٷخٽ ٬ْٓي: ٛيٵ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ٛٴٌحڅ رن - 

 ٫زي حهلل رن ٛٴٌحڅ ٷخٽ: ًٻخنض طلظو حٿيٍىحء ٷخٽ:
أطْض حٿ٘خځ ٳيهڀض ٫ڀَ أرِ حٿيٍىحء ٳڀڂ أؿيه ًًؿيص أځ حٿيٍىحء ٳٸخٿض: طَّي حٿلؾ حٿ٬خځ -

ٷخٽ: ٷڀض: ن٬ڂ ٳٸخٿض: ٳخى٩ ٿنخ روَْ ٳبڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ: اڅ ى٫ٌس 
ٺ ڃٌٻپ ٻڀڄخ ى٫خ ٕهْو روَْ ٷخٽ: آڃْن حٿڄٔڀڂ ڃٔظـخرش ٕهْو ر٨يَ حٿْٰذ ٫ني ٍأٓو ڃڀ

ًٿٺ رڄؼپ ٳوَؿض اٿَ حٿٌٔٵ ٳؤٿٸَ أرخ حٿيٍىحء ٳٸخٽ ٿِ ڃؼپ ًٿٺ ّؤػَه ٫ن حٿنزِ ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٬ًّڀَ ٷخٙ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن أرِ  - 
 حٿِرَْ ٫ن ٛٴٌحڅ ٷخٽ ِّّي رن ٫زي حهلل ٳٌٻَه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ڃخٿٺ ٬ّنِ حرن ڃٌٰٽ ٫ن حٿلټڂ ٫ن  - 
 أرِ ٫ڄَ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ: نِٽ رؤرِ حٿيٍىحء ٍؿپ ٳٸخٽ أرٌ حٿيٍىحء:

ڃٸْڂ ٳنَٔف أځ ٧خ٫ن ٳن٬ڀٲ ٷخٽ رپ ٧خ٫ن ٷخٽ: ٳبنِ ٓؤًُىٹ ُحىح ٿٌ أؿي ڃخ ىٌ -
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًىذ أٳ٠پ ڃنو ٿًِىٹ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح

حٕٯنْخء رخٿينْخ ًحٓهَس نٜڀِ ًّٜڀٌڅ ًنٌٜځ ًٌّٜڃٌڅ ًّظٜيٷٌڅ ًٙ نظٜيٵ ٷخٽ: 
أٙ أىٿٺ ٫ڀَ ِٗء اڅ أنض ٳ٬ڀظو ٿڂ ّٔزٸٺ أكي ٻخڅ ٷزڀٺ ًٿڂ ّيٍٻٺ أكي ر٬يٹ اٙ ڃن 

ْيس ًأٍر٬خ ٳ٬پ حٿٌُ طٴ٬پ ىرَ ٻپ ٛٚس: ػٚػخ ًػٚػْن طٔزْلش ًػٚػخ ًػٚػْن طلڄ
 ًػٚػْن طټزَْس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنِ ُحثيس رن ٷيحڃش كيػنِ حٿٔخثذ رن كزْٖ  - 
 حٿټ٫ِٚ ٫ن ڃ٬يحڅ رن أرِ ٣ڀلش حٿ٬ْڄَُ ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ أرٌ حٿيٍىحء:

أّن ڃٔټنٺ ٷخٽ: ٷڀض: ٳِ ٷَّش ىًڅ كڄٚ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
ن ػٚػش ٳِ ٷَّش ٙ ّئًڅ ًٙ طٸخځ ٳْيڂ حٿٜٚس اٙ حٓظلًٌ ٫ڀْيڂ حٿ٤ْ٘خڅ ّٸٌٽ: ڃخ ڃ

 ٳ٬ڀْٺ رخٿـڄخ٫ش ٳبڅ حٿٌثذ ّؤٻپ حٿٸخْٛش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي أ٠ّخ كيػنخ ُحثيس كيػنخ حٿٔخثذ رن كزْٖ  - 

 حٿټ٫ِٚ ٳٌٻَه.
رن ّلَْ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ىڄخځ  - 

 حٿـ٬ي ٫ن ڃ٬يحڅ رن أرِ ٣ڀلش ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ڃن كٴ٦ ٫َ٘ آّخص ڃن أًٽ ٌٍٓس حٿټيٲ ٫ٜڂ ڃن حٿيؿخٽ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ حٿلـخؽ رن أ٣ٍؤس ٫ن أرِ ن٬ڄخڅ ٫ن رٚٽ  - 

 أرْو ٷخٽ: رن أرِ حٿيٍىحء ٫ن
 ٟلَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رټزْ٘ن ؿ٫ٌْن ڃٌؿزْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ أرٌ ٗيخد ٫ن حٿلـخؽ ٫ن ٬ّڀَ رن  - 

 ن٬ڄخڅ ٫ن رٚٽ رن أرِ حٿيٍىحء ٫ن أرْو ٷخٽ:
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 ٟلَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رټزْ٘ن ؿ٫ٌْن هْْٜن.-
يػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ِّّي أنزؤنخ ٫خٛڂ رن ٍؿخء رن كٌْس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 ٷْْ رن ٻؼَْ ٷخٽ:
ٷيځ ٍؿپ ڃن حٿڄيّنش اٿَ أرِ حٿيٍىحء ًىٌ ريڃ٘ٶ ٳٸخٽ: ڃخ أٷيڃٺ أُ أهِ ٷخٽ: كيّغ -

رڀٰنِ أنٺ طليع رو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: أڃخ ٷيڃض ٿظـخٍس ٷخٽ: ٙ 
: ٙ ٷخٽ: ڃخ ٷيڃض اٙ ٳِ ٣ڀذ ىٌح حٿليّغ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ٳبنِ ٷخٽ: أڃخ ٷيڃض ٿلخؿش ٷخٽ

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن ٓڀٺ ٣َّٸخ ٤ّڀذ ٳْو ٫ڀڄخ ٓڀٺ حهلل رو 
٣َّٸخ اٿَ حٿـنش ًاڅ حٿڄٚثټش ٿظ٠٪ أؿنلظيخ ٍٟخ ٿ٤خٿذ حٿ٬ڀڂ ًانو ٿْٔظٰٴَ ٿڀ٬خٿڂ ڃن 

ء ًٳ٠پ حٿ٬خٿڂ ٫ڀَ حٿ٬خري ٻٴ٠پ حٿٸڄَ ٫ڀَ ٳِ حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ كظَ حٿلْظخڅ ٳِ حٿڄخ
ٓخثَ حٿټٌحٻذ اڅ حٿ٬ڀڄخء ىڂ ًٍػش حٕنزْخء ٿڂ َّػٌح ىّنخٍح ًٙ ىٍىڄخ ًانڄخ ًٍػٌح حٿ٬ڀڂ 

 ٳڄن أهٌه أهٌ رل٦ ًحٳَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٫ْخٕ ٫ن ٫خٛڂ رن ٍؿخء  - 

 َْ رن ٷْْ ٷخٽ:رن كٌْس ٫ن ىحًى رن كڄْي ٫ن ٻؼ
 أٷزپ ٍؿپ ڃن حٿڄيّنش ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٷخٽ:  - 

 ٓڄ٬ض أرخ ٫زي حٿَكڄن حٿٔڀڄِ ّليع:
أڅ ٍؿٚ أڃَطو أڃو أً أرٌه أً ٻٚىڄخ ٷخٽ: ٬ٗزش ّٸٌٽ ًٿٺ أڅ ٤ّڀٶ حڃَأطو ٳـ٬پ ٫ڀْو -

َ أرخ حٿيٍىحء ٳبًح ىٌ ّٜڀِ حٿ٠لَ ٤ّْڀيخ ًٛڀَ ڃخ رْن حٿ٨يَ ڃخثش ڃلٍَ ٳؤط
ًحٿ٬َٜ ٳٔؤٿو ٳٸخٽ أرٌ حٿيٍىحء أًٱ نٌٍٹ ًرَ ًحٿيّٺ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: حٿٌحٿي أ٢ًٓ رخد حٿـنش ٳلخٳ٦ ٫ڀَ حٿٌحٿي أً حطَٹ.
ش ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ آلخٵ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗز - 

 ّليع أنو ٓڄ٪ أرخ كزْزش ٷخٽ:
أًَٛ ٍؿپ رينخنَْ ٳِ ٓزْپ حهلل ٳٔجپ أرٌ حٿيٍىحء ٳليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ أنو ٷخٽ: ڃؼپ حٿٌُ ٬ّظٶ أً ّظٜيٵ ٫ني ڃٌطو ڃؼپ حٿٌُ ّييُ ر٬يڃخ ّ٘ز٪ ٷخٽ أرٌ 
 كزْزش: ٳؤٛخرنِ ڃن ًٿٺ ِٗء.

أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 
 أرِ كزْزش حٿ٤خثِ ٷخٽ: أًَٛ اٿِ أهِ ر٤خثٴش ڃن ڃخٿو ٷخٽ: ٳڀٸْض أرخ حٿيٍىحء ٳٸڀض:

اڅ أهِ أًٛخنِ ر٤خثٴش ڃن ڃخٿو ٳبّن أ٬ٟو ٳِ حٿٴٸَحء أً ٳِ حٿڄـخىيّن أً ٳِ -
ڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حٿڄٔخٻْن ٷخٿٺ أڃخ أنخ ٳڀٌ ٻنض ٿڂ أ٫يٽ رخٿڄـخىيّن ٓ

 ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃؼپ حٿٌُ ٬ّظٶ ٫ني حٿڄٌص ڃؼپ حٿٌُ ّييُ اًح ٗز٪.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃ٬خًّش ٬ّنِ حرن ٛخٿق ٫ن أرِ  - 

 حٿِحىَّش ٫ن ٻؼَْ رن ڃَس ٫ن أرِ حٿيٍىحء أڅ ٍؿٚ ٷخٽ:
 ٸخٽ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ًؿزض ىٌه.ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٳِ ٻپ ٛٚس ٷَحءس ٷخٽ: ن٬ڂ ٳ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃييُ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 هڀْي حٿ٬َُٜ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
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ڃخ ٣ڀ٬ض ٗڄْ ٷ٢ اٙ ر٬غ رـنزظْيخ ڃڀټخڅ ّنخىّخڅ ّٔڄ٬خڅ أىپ حٍٕٝ اٙ حٿؼٸڀْن ّخ -
خ حٿنخّ ىڀڄٌح اٿَ ٍرټڂ ٳبڅ ڃخ ٷپ ًٻٴَ هَْ ڃڄخ ٻؼَ ًأٿيِ ًٙ آرض ٗڄْ ٷ٢ اٙ أّي

ر٬غ رـنزظْيخ ڃڀټخڅ ّنخىّخڅ ّٔڄ٬خڅ أىپ حٍٕٝ اٙ حٿؼٸڀْن حٿڀيڂ أ٢٫ ڃنٴٸخ هڀٴخ ًأ٢٫ 
 ڃڄٔټخ ڃخٙ طڀٴخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿن٠َ كيػنخ حٿٴَؽ رن ٳ٠خٿش كيػنخ هخٿي رن ِّّي ٫ن - 
 أرِ كڀزْ ٫ن أځ حٿيٍىحء ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳَ٭ اٿَ ٻپ ٫زي ڃن هڀٸو ڃن هڄْ ڃن أؿڀو ٫ًڄڀو ًڃ٠ـ٬و ًأػَه -
 ًٍُٷو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن ّلَْ حٿيڃ٘ٸِ كيػنخ هخٿي رن ٛزْق حٿڄَُ  - 
 آڄخ٫ْپ رن ٫زْي حهلل أنو ٓڄ٪ أځ حٿيٍىحء طليع ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ:ٷخِٟ حٿزڀٸخء كيػنخ 

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٳَ٭ حهلل اٿَ ٻپ ٫زي ڃن هڄْ ڃن أؿڀو -
 ًٍُٷو ًأػَه ًٗٸِ أځ ٬ْٓي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي رن ريَحځ كيػنخ ٗيَ رن  - 
يػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ أنو ُحٍ أرخ حٿيٍىحء رلڄٚ ٳڄټغ ٫نيه ٿْخٿِ ًأڃَ كٌٗذ ك

 رلڄخٍه ٳؤًٻٲ ٳٸخٽ أرٌ حٿيٍىحء:
ڃخ أٍحنِ اٙ ڃظز٬ٺ ٳؤڃَ رلڄخٍه ٳؤَٓؽ ٳٔخٍح ؿڄ٬ْخ ٫ڀَ كڄخٍّيڄخ ٳڀٸْخ ٍؿٚ ٗيي -

ػڂ حٿـڄ٬ش رخٕڃْ ٫ني ڃ٬خًّش رخٿـخرْش ٳ٬َٳيڄخ حٿَؿپ ًٿڂ ٬َّٳخه ٳؤهزَىڄخ هزَ حٿنخّ 
اڅ حٿَؿپ ٷخٽ: ًهزَ آهَ ٻَىض أڅ أهزَٻڄخ أٍحٻڄخ طټَىخنو ٳٸخٽ أرٌ حٿيٍىحء ٳڀ٬پ أرخ 
ًٍ نٴَ ٷخٽ: ن٬ڂ ًحهلل ٳخٓظَؿ٪ أرٌ حٿيٍىحء ًٛخكزو ٷَّزخ ڃن ٫َ٘ ڃَحص ػڂ ٷخٽ أرٌ 
حٿيٍىحء حٍطٸزيڂ ًح٤ٛزَ ٻڄخ ٷْپ ٕٛلخرو حٿنخٷش حٿڀيڂ اڅ ٻٌرٌح أرخ ًٍ ٳبنِ ٙ أٻٌرو 

ڄٌه ٳبنِ ٙ أطيڄو حٿڀيڂ ًاڅ حٓظٌٰ٘ه ٳبنِ ٙ أٓظٰ٘و ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حٿڀيڂ ًاڅ حطي
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّؤطڄنو كْن ٙ ّؤطڄن أكيح ًَّٔ اٿْو كْن ٙ َّٔ اٿَ أكي أڃخ ًحٿٌُ 
نٴْ أرِ حٿيٍىحء رْيه ٿٌ أڅ أرخ ًٍ ٷ٤٪ ّڄْنِ ڃخ أر٠ٰظو ر٬ي حٿٌُ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 

خ أ٧ڀض حٿو٠َحء ًٙ أٷڀض حٿٰزَحء ڃن ًُ ٿيـش أٛيٵ ڃن ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃ
 أرِ ًٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٫َْٔ كيػنخ ّلَْ رن كڄِس ٫ن ٫زي  - 
حٿَكڄن رن ِّّي رن ؿخرَ كيػنِ ُّي رن أ٣ٍؤس ٷخٽ: ٓڄ٬ض ؿزَْ رن نٴَْ ّليع ٫ن 

 أرِ حٿيٍىحء أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٳ٤ٔخ١ حٿڄٔڀڄْن ٌّځ حٿڄڀلڄش حٿ٣ٌٰش اٿَ ؿخنذ ڃيّنش ّٸخٽ ٿيخ ىڃ٘ٶ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن أرِ ٫زي  - 

 حٿَكڄن حٿٔڀڄِ ٷخٽ: أطَ ٍؿپ أرخ حٿيٍىحء ٳٸخٽ:
ٹ أڅ ط٤ڀٸيخ اڅ حڃَأطِ رنض ٫ڄِ ًأنخ أكزيخ ًاڅ ًحٿيطِ طؤڃَنِ أڅ أ٣ڀٸيخ ٳٸخٽ: ٙ آڃَ-

ًٙ آڃَٹ أڅ ط٬ِٜ ًحٿيطٺ ًٿټن أكيػٺ كيّؼخ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ّٸٌٽ: اڅ حٿٌحٿيس أ٢ًٓ أرٌحد حٿـنش ٳبڅ ٗجض ٳؤڃٔٺ ًاڅ ٗجض ٳي٩.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٫َْٔ كيػنِ أنْ رن ٫ْخٝ حٿڀْؼِ أرٌ  - 
رن ٫زي حهلل حُٕىُ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ: ٓڄ٬ض  ٟڄَس ٫ن ڃٌَٓ رن ٫ٸزش ٫ن ٫ڀِ
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ }ػڂ أًٍػنخ حٿټظخد حٿٌّن ح٤ٛٴْنخ ڃن ٫زخىنخ ٳڄنيڄڂ ٧خٿڂ ٿنٴٔو ًڃنيڂ -
ڃٸظٜي ًڃنيڂ ٓخرٶ رخٿوَْحص ربًڅ حهلل{ ٳؤڃخ حٿٌّن ٓزٸٌح رخٿوَْحص ٳؤًٿجٺ حٿٌّن ّيهڀٌڅ 

كٔخد ًأڃخ حٿٌّن حٷظٜيًح ٳؤًٿجٺ ّلخٓزٌڅ كٔخرخ َّْٔح ًأڃخ حٿٌّن ٧ڀڄٌح  حٿـنش رَْٰ
أنٴٔيڂ ٳؤًٿجٺ حٿٌّن ّلزٌٔڅ ٳِ ٣ٌٽ حٿڄلَ٘ ػڂ ىڂ حٿٌّن طٚٳخىڂ حهلل رَكڄظو ٳيڂ حٿٌّن 

 ّٸٌٿٌڅ }حٿلڄي هلل حٿٌُ أًىذ ٫نخ حٿزلِڅ اڅ ٍرنخ ٿٰٴٌٍ ٗټٌٍ{ اٿَ ٷٌٿو }ٿٌٰد{.
كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنِ ِّّي رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 كزْذ ٫ن ڃ٬خً رن ٓيپ رن أنْ حٿـينِ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه:
أنو ىهپ ٫ڀَ أرِ حٿيٍىحء ٳٸخٽ: رخٿٜلش ٙ رخٿڄَٝ ٳٸخٽ أرٌ حٿيٍىحء ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل -

كي ٳڄخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: اڅ حٿٜيح٩ ًحٿڄڀْڀش ٙ طِحٽ رخٿڄئڃن ًاڅ ًنزو ڃؼپ أ
 طي٫و ٫ًڀْو ڃن ًٿٺ ڃؼٸخٽ كزش ڃن هَىٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃټِ رن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٬ْٓي ٫ن كَد رن  - 
 ٷْْ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

٫ڀْو ڃن حٯظٔپ ٌّځ حٿـڄ٬ش ًٿزْ ػْخرو ًڃْ ٣ْزخ اڅ ٻخڅ ٫نيه ػڂ ڃَ٘ اٿَ حٿـڄ٬ش ً-
حٿٔټْنش ًٿڂ ّظو٢ أكيح ًٿڂ ّئًه ٍٻ٪ ڃخ ٷ٠ِ ٿو ػڂ حنظ٨َ كظَ ّنَٜٱ حٗڃخځ ٯٴَ ٿو 

 ڃخ رْن حٿـڄ٬ظْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃټِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٬ْٓي ٫ن كَد رن ٷْْ ٫ن  - 

 أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ:
ًطٚ آّش ًاٿَ ؿڀْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٳو٤ذ حٿنخّ -

ؿنزِ أرِ رن ٻ٬ذ ٳٸڀض ٿو: ّخ أرِ ڃظَ أنِٿض ىٌه حّٓش ٷخٽ: ٳؤرَ أڅ ّټڀڄنِ ػڂ ٓؤٿظو 
ٳؤرَ أڅ ّټڀڄنِ كظَ نِٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿِ أرِ: ڃخ ٿٺ ڃن 
ؿڄ٬ظٺ اٙ ڃخ ٿْٰض ٳڀڄخ حنَٜٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿجظو ٳؤهزَطو ٳٸڀض: أُ 

 انٺ طڀٌص آّش ًاٿَ ؿنزِ أرِ رن ٻ٬ذ ٳٔؤٿظو كظَ أنِٿض ىٌه حّٓش ٳؤرِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل
ّټڀڄنِ كظَ اًح نِٿض ٫ُڂ أرِ أنو ٿْْ ٿِ ڃن ؿڄ٬ظِ اٙ ڃخ ٿْٰض ٳٸخٽ: ٛيٵ أرِ ٳبًح 

 ٓڄ٬ض اڃخڃٺ ّظټڀڂ ٳؤنٜض كظَ ّٴَ٭.
كڄن رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن آلخٵ كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن ٫زي حٿَ - 

ِّّي رن ؿخرَ ٷخٽ أرِ: ٫ًڀِ رن آلخٵ أنزؤنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن 
ِّّي رن ؿخرَ كيػنِ ُّي رن أ٣ٍؤس ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ: ٓڄ٬ض 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 حرٌٰنِ ٬ٟٴخءٻڂ ٳبنټڂ انڄخ طَُٷٌڅ ًطنًَٜڅ ر٬٠ٴخثټڂ.-
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ أنزؤنخ رٸْش ٫ن كزْذ رن ٫ڄَ كيػ - 

 حٕنٜخٍُ ٫ن ْٗن ّټنَ أرخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ: ٓڄ٬ض أځ حٿيٍىحء طٸٌٽ:
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ٻخڅ أرٌ حٿيٍىحء اًح كيع كيّؼخ طزٔڂ ٳٸڀض: ٙ ّٸٌٽ حٿنخّ أنٺ أُ أكڄٶ ٳٸخٽ: ڃخ ٍأّض -
 كيّؼخ اٙ طزٔڂ. أً ڃخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّليع

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٫َْٔ كيػنخ ّلَْ رن كڄِس ٫ن ُّي رن  - 
ًحٷي كيػنِ رَٔ رن ٫زْي حهلل كيػنِ أرٌ اىٍّْ حٿوٌٙنِ ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ: ٷخٽ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ننض أنو ڃٌىٌد رو ٳؤطز٬و رْنخ أنخ نخثڂ اً ٍأّض ٫ڄٌى حٿټظخد حكظڄپ ڃن طلض ٍأِٓ ٳ٨-

 رَُٜ ٳ٬ڄي رو اٿَ حٿ٘خځ أٙ ًاڅ حّٗڄخڅ كْن طٸ٪ حٿٴظن رخٿ٘خځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ػخرض رن ػٌرخڅ  - 

٫ن ٫ڄَْ رن ىخنِء ٫ن أرِ حٿ٬ٌٍحء ٫ن أرِ حٿيٍىحء ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ:

 ٌح حهلل ّٰٴَ ٿټڂ ٷخٽ حرن ػٌرخڅ ٬ّنِ أٓڀڄٌح.أؿڀ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ رٸْش ٫ن كزْذ رن ٫ڄَ حٕنٜخٍُ ٫ن  - 

 أرِ ٫زي حٿٜڄي ٫ن أځ حٿيٍىحء ٷخٿض:
ٻخڅ أرٌ حٿيٍىحء ٙ ّليع رليّغ اٙ طزٔڂ ٳْو ٳٸڀض ٿو: انِ أهَ٘ أڅ ّلڄٸٺ حٿنخّ -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّليع رليّغ اٙ طزٔڂ.ٳٸخٽ: ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ حرن ُرخڅ ٫ن ٓيپ رن  - 

 ڃ٬خً ٫ن أرْو ٫ن أرِ حٿيٍىحء:
أنو أطخه ٫خثيح ٳٸخٽ أرٌ حٿيٍىحء ٕرِ ر٬ي أڅ ٓڀڂ ٫ڀْو رخٿٜلش ٙ رخٿٌؿ٪ ػٚع ڃَحص -

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃخ ِّحٽ حٿڄَء حٿڄٔڀڂ رو ّٸٌٽ ًٿٺ ػڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ ح
حٿڄڀْڀش ًحٿٜيح٩ ًاڅ ٫ڀْو ڃن حٿو٤خّخ ٨٫ٕڂ ڃن أكي كظَ ّظَٻو ًڃخ ٫ڀْو ڃن حٿو٤خّخ 

 ڃؼٸخٽ كزش ڃن هَىٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن  - 

 حٿيٍىحء ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٫زي حٿَكڄن رن ؿزَْ ٫ن أرِ
أنخ أًٽ ڃن ّئًڅ ٿو رخٿٔـٌى ٌّځ حٿٸْخڃش ًأنخ أًٽ ڃن ّئًڅ ٿو أڅ َّٳ٪ ٍأٓو ٳؤن٨َ اٿَ -

رْن ّيُ ٳؤ٫َٱ أڃظِ ڃن رْن حٕڃڂ ًڃن هڀٴِ ڃؼپ ًٿٺ ٫ًن ّڄْنِ ڃؼپ ًٿٺ ٫ًن 
ڃن رْن حٕڃڂ ٳْڄخ رْن ٗڄخٿِ ڃؼپ ًٿٺ ٳٸخٽ ٿو ٍؿپ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ ط٬َٱ أڃظٺ 

نٌف اٿَ أڃظٺ ٷخٽ: ىڂ ٯَ ڃلـڀٌڅ ڃن أػَ حٿٌٌٟء ٿْْ أكي ٻٌٿٺ ٯَْىڂ ًأ٫َٳيڂ 
 أنيڂ ّئطٌڅ ٻظزيڄڂ رؤّڄخنيڂ ًأ٫َحٳيڂ ٬َّٔ رْن أّيّيڂ ًٍّظيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ ٗٺ ٳْو ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ ًٍ أً أرخ  - 
 حٿيٍىحء ٷخٽ ّلَْ ٳْٸٌٽ:

 ٳؤ٫َٳيڂ اڅ نٌٍىڂ ٬َّٔ رْن أّيّيڂ رؤّڄخنيڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڄَ كيػنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش كيػنِ ِّّي رن  - 

أرِ كزْذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ؿزَْ رن نٴَْ أنو ٓڄ٪ أرخ ًٍ ًأرخ حٿيٍىحء ٷخٙ: ٷخٽ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٳِ حٿٔـٌى ٳٌٻَ ڃ٬نخه. أنخ أًٽ ڃن ّئًڅ ٿو-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ  - 
٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ؿزَْ أنو ٓڄ٪ ڃن أرِ ًٍ ًأرِ حٿيٍىحء أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ًٻْٲ ط٬َٱ أڃظٺ ٷخٽ: انِ ٫َٕٱ أڃظِ ٌّځ حٿٸْخڃش ڃن رْن حٕڃڂ ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل-

أ٫َٳيڂ ّئطٌڅ ٻظزيڂ رؤّڄخنيڂ ًأ٫َٳيڂ رْٔڄخىڂ ٳِ ًؿٌىيڂ ڃن أػَ حٿٔـٌى ًأ٫َٳيڂ 
 رنٌٍىڂ ٬َّٔ رْن أّيّيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ أرٌ رټَ رن ٫زي حهلل رن أرِ ڃَّڂ  - 
ي حهلل ٫ن أرِ حٿيٍىحء أڅ حٿٰٔخنِ كيػنخ أرٌ حٕكٌٙ كټْڂ رن ٫ڄَْ ًكزْذ رن ٫زْ

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٙ ّي٩ ٍؿپ ڃنټڂ أڅ ٬ّڄپ هلل ٫ِ ًؿپ أٿٲ كٔنش كْن ّٜزق ّٸٌٽ ٓزلخڅ حهلل ًرلڄيه -

ڃخثش ڃَس ٳبنو أٿٲ كٔنش ٳبنو ٿن ٬ّڄپ اڅ ٗخء حهلل ڃؼپ ًٿٺ ٳِ ٌّځ ڃن حٿٌنٌد ًّټٌڅ ڃخ 
 ٫ڄپ ڃن هَْ ٌٍٓ ًٿٺ ًحٳَح.

 ن ُّي كذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.كيّغ أٓخڃش ر
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ُىَْ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٫ٸزش  - 

 أهزَنِ ٻَّذ أنو ٓؤٽ أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ: ٷڀض:
أهزَنِ ٻْٲ ٛن٬ظڂ ٫ْ٘ش ٍىٳض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ؿجنخ حٿ٬٘ذ -

ڄَٰد ٳؤنخم ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نخٷظو ػڂ رخٽ ڃخء ٷخٽ: حٿٌُ ّنْن ٳْو حٿنخّ ٿڀ
حىَحٵ حٿڄخء ػڂ ى٫خ رخٿٌٌٟء ٳظٌٟؤ ًٌٟءح ٿْْ رخٿزخٿٮ ؿيح ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل 
حٿٜٚس ٷخٽ: حٿٜٚس أڃخڃٺ ٷخٽ: ٳَٻذ كظَ ٷيځ حٿڄِىٿٴش ٳؤٷخځ حٿڄَٰد ػڂ أنخم حٿنخّ ٳِ 

ٳٜڀَ ػڂ كپ حٿنخّ ٷخٽ: ٳٸڀض: ٻْٲ ٳ٬ڀظڂ كْن ڃنخُٿيڂ ًٿڂ ّلڀٌح كظَ أٷخځ حٿ٬٘خء 
 أٛزلظڂ ٷخٽ: ٍىٳو حٿٴ٠پ رن ٫زخّ ًحن٤ڀٸض أنخ ٳِ ٓزخٵ ٷَّٖ ٫ڀَ ٍؿڀِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ ًىْذ كيػنخ ٫زي  - 
هلل ٫ڀْو حهلل رن ٣خًّ ٫ن أرْو ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن أٓخڃش رن ُّي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح

 ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٙ ٍرخ ٳْڄخ ٻخڅ ّيح رْي ٷخٽ ٬ّنِ انڄخ حٿَرخ ٳِ حٿَنٔخء.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ كيػنِ  - 

 ٫ڄًَ رن أرِ حٿلټڂ ٫ن ڃٌٿَ ٷيحڃش رن ڃ٬٨ٌڅ ٫ن ڃٌٿَ أٓخڃش رن ُّي:
ڀذ ڃخٙ ٿو ًٻخڅ ٌّٜځ ٌّځ حٗػنْن ًٌّځ أنو حن٤ڀٶ ڃ٪ أٓخڃش اٿَ ًحىُ حٿٸٍَ ٤ّ-

حٿوڄْْ ٳٸخٽ ٿو ڃٌٙه: ِٿَڂ طٌٜځ ٌّځ حٗػنْن ًحٿوڄْْ ًأنض ْٗن ٻزَْ ٷي ٍٷٸض ٷخٽ: اڅ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٌّٜځ ٌّځ حٗػنْن ًٌّځ حٿوڄْْ ٳٔجپ ٫ن ًٿٺ 

 ٳٸخٽ: اڅ أ٫ڄخٽ حٿنخّ ط٬َٝ ٌّځ حٗػنْن ًٌّځ حٿوڄْْ.
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ رن رَْ٘ كيػنخ كْٜن ٫ن أرِ ٧زْخڅ ٷخٽ: كيػنخ ٫ز - 

 ٓڄ٬ض أٓخڃش رن ُّي ّليع ٷخٽ:
ر٬ؼنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿلَٷش ڃن ؿيْنش ٷخٽ: ٳٜزلنخىڂ ٳٸخطڀنخىڂ -

 ٳټخڅ ڃنيڂ ٍؿپ اًح أٷزپ حٿٸٌځ ٻخڅ ڃن أٗيىڂ ٫ڀْنخ ًاًح أىرًَح ٻخڅ كخڃْظيڂ ٷخٽ: ٳْٰ٘ظو



   

 

 

Page 272 of 605 

 الجزءالخامس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

أنخ ًٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٷخٽ: ٳڀڄخ ٯْ٘نخه ٷخٽ: ٙ اٿو اٙ حهلل ٳټٲ ٫نو حٕنٜخٍُ ًٷظڀظو 
ٳزڀٮ ًٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ أٓخڃش أٷظڀظو ر٬يڃخ ٷخٽ: ٙ اٿو اٙ حهلل ٷخٽ: 
ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انڄخ ٻخڅ ڃظ٬ًٌح ڃن حٿٸظپ ٳټٍَىخ ٫ڀِ كظَ طڄنْض أنِ ٿڂ أٻن أٓڀڄض 

 ٌّڃجٌ.اٙ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ حٿنييُ ٫ن  - 

 أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ڃخ طَٻض ر٬يُ ٳظنش أَٟ ٫ڀَ أڃظِ ڃن حٿنٔخء ٫ڀَ حٿَؿخٽ.-
كْٔن ٫ن ٫ڄًَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ڀِ رن  - 

 ٫ؼڄخڅ ٫ن أٓخڃش رن ُّي ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٙ َّع حٿڄٔڀڂ حٿټخٳَ ًٙ حٿټخٳَ حٿڄٔڀڂ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن أٓخڃش رن ُّي: - 
ًڅ ڃخ أٍٍ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أَٗٱ ٫ڀَ أ٣ڂ ڃن آ٣خځ حٿڄيّنش ٳٸخٽ: ىپ طَ-

 انِ ٍٍٕ ڃٌحٷ٪ حٿٴظن هٚٽ رٌْطټڂ ٻڄٌحٷ٪ حٿٸ٤َ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ارَحىْڂ رن ٫ٸزش ٫ن ٻَّذ ٫ن حرن ٫زخّ  - 

 ٷخٽ: أهزَنِ أٓخڃش رن ُّي:
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍىٳو ڃن ٫َٳش، ٳڀڄخ أطَ حٿ٬٘ذ، نِٽ َٳَزخَٽ ًٿڂ ّٸپ -

ٳٜززض ٫ڀْو ٳظٌٟؤ ًٌٟءح هٴْٴخ ٳٸڀض حٿٜٚس ٳٸخٽ حٿٜٚس أڃخڃٺ. ٷخٽ  ،حىَحٵ حٿڄخء 
 ػڂ أطَ حٿڄِىٿٴش ٳٜڀَ حٿڄَٰد ػڂ كڀٌح ٍكخٿيڂ ًأ٫نظو ػڂ ٛڀَ حٿ٬٘خء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش كيػنخ ٫ڄًَ ٬ّنِ حرن ىّنخٍ ٫ن أرِ  - 
 ٛخٿق ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي ّٸٌٽ:

ُنخ رٌُڅ ٷخٽ: ٳڀٸْض حرن ٫زخّ ٳٸڀض: أٍأّض ڃخ طٸٌٽ أْٗجخ ًؿيطو ٳِ حٿٌىذ رخٿٌىذ ً-
ٻظخد حهلل أً ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٿْْ رِ٘ء ًؿيطو ٳِ ٻظخد 
حهلل أً ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿټن أهزَنِ أٓخڃش رن ُّي أڅ ٌٍٓٽ 

 ٳِ حٿنْٔجش. حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: حٿَرخ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٫ن ٫خڃَ رن ٬ٓي ٷخٽ: - 
ؿخء ٍؿپ ّٔؤٽ ٬ٓيح ٫ن حٿ٤خ٫ٌڅ ٳٸخٽ أٓخڃش رن ُّي أنخ أكيػٺ ٫نو ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: اڅ ىٌح ٫ٌحد أً ٻٌح أٍٓڀو حهلل ٫ڀَ نخّ ٷزڀټڂ أً ٣خثٴش ڃن 
ـِء أكْخنخ ًٌّىذ أكْخنخ ٳبًح ًٷ٪ رؤٍٝ ٳٚ طيهڀٌح ٫ڀْو ًاًح ًٷ٪ رنِ آَحثْپ ٳيٌ ّ

 رؤٍٝ ٳٚ طوَؿٌح ٳَحٍح ڃنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ڃلڄي رن أرِ كٴٜش كيػنخ حٿِىَُ ٫ن  - 

 ٫ڀِ رن كْٔن ٫ن ٫ڄًَ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن أٓخڃش رن ُّي أنو ٷخٽ:
هلل ًًٿٺ ُڃن حٿٴظق ٳٸخٽ: ىپ طَٹ ٿنخ ٫ٸْپ ڃن ّخ ٌٍٓٽ حهلل أّن طنِٽ ٯيح اڅ ٗخء ح-

 ڃنِٽ ػڂ ٷخٽ: ٙ َّع حٿټخٳَ حٿڄئڃن ًٙ حٿڄئڃن حٿټخٳَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ػخرض رن ٷْْ أرٌ ٯٜن  - 

 كيػنِ أرٌ ٬ْٓي حٿڄٸزَُ كيػنِ أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ:
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ٌّٜځ حّٕخځ َّٔى كظَ ّٸخٽ: ٙ ّٴ٤َ ًّٴ٤َ حّٕخځ  ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-
كظَ ٙ ّټخى أڅ ٌّٜځ اٙ ٌّڃْن ڃن حٿـڄ٬ش اڅ ٻخنخ ٳِ ْٛخڃو ًاٙ ٛخڃيڄخ ًٿڂ ّټن 
ٌّٜځ ڃن ٗيَ ڃن حٿ٘يٌٍ ڃخ ٌّٜځ ڃن ٬ٗزخڅ ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ طٌٜځ ٙ طټخى 

ْٛخڃٺ ًاٙ ٛڄظيڄخ ٷخٽ: أڅ طٴ٤َ ًطٴ٤َ كظَ ٙ طټخى أڅ طٌٜځ اٙ ٌّڃْن اڅ ىهٚ ٳِ 
أُ ٌّڃْن ٷخٽ: ٷڀض: ٌّځ حٗػنْن ًٌّځ حٿوڄْْ ٷخٽ: ًحنٺ ٌّڃخڅ ط٬َٝ ٳْيڄخ ح٫ٕڄخٽ 
٫ڀَ ٍد حٿ٬خٿڄْن ًأكذ أڅ ٬َّٝ ٫ڄڀِ ًأنخ ٛخثڂ ٷخٽ: ٷڀض: ًٿڂ أٍحٹ طٌٜځ ڃن 
ٗيَ ڃن حٿ٘يٌٍ ڃخ طٌٜځ ڃن ٬ٗزخڅ ٷخٽ: ًحٹ ٗيَ ّٰٴپ حٿنخّ ٫نو رْن ٍؿذ 

ٳ٪ ٳْو ح٫ٕڄخٽ اٿَ ٍد حٿ٬خٿڄْن ٳؤكذ أڅ َّٳ٪ ٫ڄڀِ ًأنخ ًٍڃ٠خڅ ًىٌ ٗيَ َّ
 ٛخثڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ: ٷڀض ٿ٤٬خء: أٓڄ٬ض  - 
 حرن ٫زخّ ٳٌٻَ ٷٜش ًٿټنِ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ: أهزَنِ أٓخڃش رن ُّي:

ٻڀيخ ًٿڂ ّٜپ ٳْو كظَ  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ ىهپ حٿزْض ى٫خ ٳِ نٌحكْو-
 هَؽ ٳڀڄخ هَؽ ٍٻ٪ ٍٻ٬ظْن ٳِ ٷزپ حٿټ٬زش ًٷخٽ: ىٌه حٿٸزڀش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنِ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلخٵ كيػنِ ٬ْٓي  - 
 رن ٫زْي رن حٿٔزخٵ ٫ن ڃلڄي رن أٓخڃش رن ُّي ٫ن أرْو أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ:

ًٓڀڂ ىز٤ض ًىز٢ حٿنخّ ڃ٬ِ اٿَ حٿڄيّنش ٳيهڀض  ٿڄخ ػٸپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-
٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي أٛڄض ٳٚ ّظټڀڂ ٳـ٬پ َّٳ٪ ّيّو اٿَ حٿٔڄخء ػڂ 

َِ أ٫َٱ أنو ّي٫ٌ ٿِ.  ّٜزيخ ٫ڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٷْْ رن ٬ٓي ٫ن  - 

 خڃش:٤٫خء ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن أٓ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳخٝ ڃن ٫َٳش ًٍىّٴو أٓخڃش ٳـ٬پ ّټزق ٍحكڀظو -

كظَ اڅ ًٳَّيخ ٿظټخى أڅ طڄْ ًٍرڄخ ٷخٽ كڄخى: أڅ طْٜذ ٷخىڃش حٿَكپ ًىٌ ّٸٌٽ: ّخ 
 أّيخ حٿنخّ ٫ڀْټڂ رخٿٔټْنش ًحٿٌٷخٍ ٳبڅ حٿزَ ٿْْ ٳِ ا٠ّخ٩ حٗرپ.

خڅ ًكيػنخ ًىْذ كيػنخ حرن ٣خًّ ٫ن أرْو ٫ن حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴ - 
 ٫زخّ ٫ن أٓخڃش رن ُّي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٙ ٍرخ ٳْڄخ ٻخڅ ّيح رْي.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس ٫ن  - 

 ُّي ٷخٽ: ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن أٓخڃش رن
ىهڀض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٫زي حهلل رن ُأرِ ٳِ ڃَٟو ن٬ٌىه ٳٸخٽ ٿو -

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٷي ٻنض أنيخٹ ٫ن كذ ّيٌى ٳٸخٽ ٫زي حهلل: ٳٸي أر٠ٰيڂ أ٬ٓي 
 رن ٍُحٍس ٳڄخص.

٬ٌىُ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ حٿڄٔ - 
 ڃلڄي رن ٫ڀِ أرٌ ؿ٬ٴَ ٫ن أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ:

 ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿزْض.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن رن آلخٵ كيػنِ ى٘خځ رن  - 
 ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ:

ٷخٽ: ٳڀڄخ ًٷ٬ض حٿ٘ڄْ ىٳ٪ ٻنض ٍىّٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ْ٘ش ٫َٳش -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٓڄ٪ ك٤ڄش حٿنخّ هڀٴو ٷخٽ: ًٍّيح أّيخ حٿنخّ ٫ڀْټڂ 
حٿٔټْنش ٳبڅ حٿزَ ٿْْ رخ٠ّٗخ٩ ٷخٽ: ٳټخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٿظلڂ ٫ڀْو 

أنو ٛڀَ  حٿنخّ أ٫نٶ ًاًح ًؿي ٳَؿش نٚ كظَ ڃَ رخٿ٬٘ذ حٿٌُ ٫ِّڂ ٻؼَْ ڃن حٿنخّ
ٳْو ٳنِٽ رو ٳزخٽ ڃخ ّٸٌٽ اىَحٵ حٿڄخء ٻڄخ ّٸٌٿٌڅ ػڂ ؿجظو رخٗىحًس ٳظٌٟؤ ػڂ ٷخٽ: ٷڀض: 
حٿٜٚس ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ٳٸخٽ: حٿٜٚس أڃخڃٺ ٷخٽ: ٳَٻذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ًڃخ ٛڀَ كظَ أطَ حٿڄِىٿٴش ٳنِٽ ريخ ٳـڄ٪ رْن حٿٜٚطْن حٿڄَٰد ًحٿ٬٘خء 

 حٓهَس.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلخٵ كيػنِ ارَحىْڂ كي - 

 رن ٫ٸزش ٫ن ٻَّذ ڃٌٿَ ٫زي حهلل رن ٫زخّ ٫ن أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ:
ٻنض ٍىٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ْ٘ش ٫َٳش ٳڀڄخ ًٷ٬ض حٿ٘ڄْ ىٳ٪ ٌٍٓٽ -

ٷخٽ: ًٍّيح أّيخ حٿنخّ ٫ڀْټڂ  حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٓڄ٪ ك٤ڄش حٿنخّ هڀٴو
حٿٔټْنش ٳبڅ حٿزَ ٿْْ رخ٠ّٗخ٩ ٷخٽ: ٳټخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٿظلڂ ٫ڀْو 
حٿنخّ أ٫نٶ ًاًح ًؿي ٳَؿش نٚ كظَ ڃَ رخٿ٬٘ذ حٿٌُ ٫ِّڂ ٻؼَْ ڃن حٿنخّ أنو ٛڀَ 

ٟؤ ػڂ ٷخٽ: ٷڀض: ٳْو ٳنِٽ رو ٳزخٽ ڃخ ّٸٌٽ: حىَحٵ حٿڄخء ٻڄخ ّٸٌٿٌڅ ػڂ ؿجظو رخٗىحًس ٳظٌ
حٿٜٚس ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ٳٸخٽ: حٿٜٚس أڃخڃٺ ٷخٽ: ٳَٻذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ًڃخ ٛڀَ كظَ أطَ حٿڄِىٿٴش ٳنِٽ ريخ ٳـڄ٪ رْن حٿٜٚطْن حٿڄَٰد ًحٿ٬٘خء 

 حٓهَس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ ٫زْي حهلل رن  - 

٫ڀِ رن أرِ ٍحٳ٪ ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ كيػنِ أٓخڃش رن ُّي أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 ٙ ٍرخ اٙ ٳِ حٿنْٔجش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ  - 

ي رن أرِ ًٷخٙ ٫ن أرْو ًأرِ حٿن٠َ ڃٌٿَ ٫ڄَ رن ٫زْي حهلل رن ڃ٬ڄَ ٫ن ٫خڃَ رن ٬ٓ
 أنو ٓؤٽ أٓخڃش رن ُّي:

ڃخًح ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٤خ٫ٌڅ ٳٸخٽ أٓخڃش: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ -
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٍؿِ أٍٓپ ٫ڀَ ٣خثٴش ڃن رنِ آَحثْپ أً ٫ڀَ ٣خثٴش 

٫ڀْو ًاًح ًٷ٪ رؤٍٝ  ڃڄن ٻخڅ ٷزڀټڂ حٿ٘ٺ ٳِ حٿليّغ: ٳبًح ٓڄ٬ظڂ رو رؤٍٝ ٳٚ طٸيڃٌح
 ًأنظڂ ريخ ٳٚ طوَؿٌح ٳَحٍح ڃنو ٷخٽ أرٌ حٿن٠َ ٳِ كيّؼو: ٙ ّوَؿټڂ اٙ ٳَحٍح ڃنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ أرٌ ڃ٬َ٘ ٫ن ٓڀْڂ ڃٌٿَ ٿْغ  - 
 ًٻخڅ ٷيّڄخ ٷخٽ:
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أرٌ ڃ٬َ٘: ًٷي ڃَ ڃًَحڅ رن حٿلټڂ ٫ڀَ أٓخڃش رن ُّي ًىٌ ّٜڀِ ٳلټخه ڃًَحڅ ٷخٽ -
ٿٸْيڄخ ؿڄ٬ْخ ٳٸخٽ أٓخڃش: ّخ ڃًَحڅ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: اڅ حهلل 

 ٙ ّلذ ٻپ ٳخكٖ ڃظٴلٖ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ أهزَنِ  - 

ٓڄ٪ أٓخڃش رن ُّي ٫ڄًَ رن حٿلَع أڅ ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ كيػو أنو أهزَه أنو كيػو ڃن 
 ّٸٌٽ:

 ؿڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن حٿڄَٰد ًحٿ٬٘خء رخٿڄِىٿٴش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ڀِ رن  - 

 كْٔن ٫ن ٫ڄًَ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ:
طَٹ ٿنخ ٫ٸْپ ڃنِٙ ػڂ ٷخٽ: نلن ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أّن ننِٽ ٯيح ٳِ كـظو ٷخٽ: ًىپ -

نخُٿٌڅ ٯيح اڅ ٗخء حهلل روْٲ رنِ ٻنخنش ٬ّنِ حٿڄلٜذ كْغ ٷخٓڄض ٷَّٖ ٫ڀَ حٿټٴَ 
ًًٿٺ أڅ رنِ ٻنخنش كخٿٴض ٷَّ٘خ ٫ڀَ رنِ ىخٗڂ أڅ ٙ ّنخٻلٌىڂ ًٙ ّزخ٬ٌّىڂ ًٙ ّئًىڂ 

: ًحٿوْٲ ػڂ ٷخٽ ٫ني ًٿٺ: ٙ َّع حٿټخٳَ حٿڄٔڀڂ ًٙ حٿڄٔڀڂ َّع حٿټخٳَ ٷخٽ حٿِىَُ
 حٿٌحىُ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس رن  - 
 حٿِرَْ أڅ أٓخڃش رن ُّي أهزَه:

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٻذ كڄخٍح ٫ڀْو اٻخٱ طلظو ٷ٤ْٴش ٳيٻْش ًأٍىٱ ًٍحءه -
ٍِؽ ًًٿٺ ٷزپ ًٷ٬ش ريٍ أٓخڃش رن ُّي ًىٌ ٬ٌّى ٬ٓي رن ٫زخىس ٳِ رنِ حٿلَع رن حٿو

كظَ ڃَ رڄـڀْ ٳْو أه١ٚ ڃن حٿڄٔڀڄْن ًحٿڄَ٘ٻْن ٫زيس حًٕػخڅ ًحٿْيٌى ٳْيڂ ٫زي حهلل 
رن أرِ ًٳِ حٿڄـڀْ ٫زي حهلل رن ًٍحكش ٳڀڄخ ٯْ٘ض حٿڄـڀْ ٫ـخؿش حٿيحرش هڄَ ٫زي حهلل 

ٓڀڂ ػڂ ًٷٲ رن أرِ أنٴو رَىحثو ػڂ ٷخٽ: ٙ طٰزًَح ٫ڀْنخ ٳٔڀڂ ٫ڀْيڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً
ٳنِٽ ٳي٫خىڂ اٿَ حهلل ًٷَأ ٫ڀْيڂ حٿٸَآڅ ٳٸخٽ ٿو ٫زي حهلل رن أرِ أّيخ حٿڄَء ٙ أكٔن ڃن 
ىٌح اڅ ٻخڅ ڃخ طٸٌٽ كٸخ ٳٚ طئًّنخ ٳِ ڃـخٿٔنخ ًحٍؿ٪ اٿَ ٍكڀٺ ٳڄن ؿخءٹ ڃنخ 
ٳخٷٜٚ ٫ڀْو ٷخٽ ٫زي حهلل رن ًٍحكش: حٯ٘نخ ٳِ ڃـخٿٔنخ ٳبنخ نلذ ًٿٺ ٷخٽ: ٳخٓظذ 

ڄَ٘ٻٌڅ ًحٿْيٌى كظَ ىڄٌح أڅ ّظٌحػزٌح ٳڀڂ ِّٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄٔڀڄٌڅ ًحٿ
ّوٴ٠يڂ ػڂ ٍٻذ ىحرظو كظَ ىهپ ٫ڀَ ٬ٓي رن ٫زخىس ٳٸخٽ: أُ ٬ٓي أٿڂ طٔڄ٪ ڃخ ٷخٽ أرٌ 
كزخد َّّي ٫زي حهلل رن أرِ ٷخٽ: ٻٌح ًٻٌح ٳٸخٽ: ح٫ٲ ٫نو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًحٛٴق ٳٌحهلل ٿٸي 

ي ح٤ٛڀق أىپ ىٌه حٿزلَْس أڅ ّظٌؿٌه ٳ٬ْٜزٌنو رخٿ٬ٜخرش أ٤٫خٹ حهلل حٿٌُ أ٤٫خٹ ًٿٸ
ٳڀڄخ ٍى حهلل ًٿٺ رخٿلٶ حٿٌُ أ٤٫خٻو َٗٵ رٌٿٺ ٳٌحٹ ٳ٬پ رو ڃخ ٍأّض ٳ٬ٴخ ٫نو حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي كيػنِ ٫ٸْپ ٫ن حرن  - 

 ُّي أهزَه ٳٌٻَ ڃ٬نخه اٙ أنو ٷخٽ:ٗيخد ٫ن ٫ًَس أڅ أٓخڃش رن 
 ًٿٸي حؿظڄ٪ أىپ ىٌه حٿزلَْس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ أهزَنِ ٫ًَس رن  - 

 حٿِرَْ أڅ أٓخڃش رن ُّي أهزَه:
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أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٻذ كڄخٍح ٫ڀَ اٻخٱ ٫ڀْو ٷ٤ْٴش ٳيٻْش ًأٍىٱ أٓخڃش -
 ّي ًٍحءه ٬ٌّى ٬ٓي رن ٫زخىس ٳِ رنِ حٿوٍِؽ ٷزپ ًٷ٬ش ريٍ ٳٌٻَه ًٷخٽ: حٿزلَس.رن ُ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن حٿڄٸَُ كيػنخ كٌْس أهزَنِ ٫ْخٕ رن  - 
٫زخّ أڅ أرخ حٿن٠َ كيػو ٫ن ٫خڃَ رن ٬ٓي رن أرِ ًٷخٙ أڅ أٓخڃش رن ُّي أهزَ ًحٿيه 

 و:٬ٓي رن ڃخٿٺ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٿ
اڅ ٍؿٚ ؿخء اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: انِ أ٫ِٽ ٫ن حڃَأطِ ٷخٽ: ِٿَڂ ٷخٽ: -

 ٗٴٸخ ٫ڀَ ًٿيىخ أً ٫ڀَ أًٙىىخ ٳٸخٽ: اڅ ٻخڅ ٻٌٿٺ ٳٚ ڃخ ٟخٍ ًٿٺ ٳخٍّ ًٙ حٿًَځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْؼڂ ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن حٿيْؼڂ رن هخٍؿش  - 

ن رن ٬ٓي ٫ن ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن أٓخڃش رن ُّي كيػنخ ٍٗيّ
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

أڅ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٿڄخ نِٽ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬ڀڄو حٿٌٌٟء ٳڀڄخ ٳَ٭ -
ڃن ًٌٟثو أهٌ كٴنش ڃن ڃخء ٳَٕ ريخ نلٌ حٿٴَؽ ٷخٽ ٳټخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ي ًٌٟثو.َّٕ ر٬
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿلَع ٫ن  - 

 ٻَّذ ڃٌٿَ حرن ٫زخّ ٫ن أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ:
ىهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀْو حٿټآرش ٳٔؤٿظو ڃخ ٿو ٳٸخٽ: ٿڂ ّؤطنِ -

ٳٸظپ ٳزيح ٿو ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ؿزَّپ ڃنٌ ػٚع ٷخٽ ٳبًح ؿًَ ٻڀذ رْن رٌْطو ٳؤڃَ رو 
ٳزيٖ اٿْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٍآه ٳٸخٽ: ٿڂ طؤطنِ ٳٸخٽ: انخ ٙ نيهپ رْظخ 

 ٳْو ٻڀذ ًٙ طٜخًَّ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿلخٍع رن ٫زي  - 

 خٽ:حٿَكڄن ٫ن ٻَّذ ڃٌٿَ حرن ٫زخّ ٫ن أٓخڃش رن ُّي ٷ
ىهڀض ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀْو ٻآرش ٳٌٻَ ڃ٬نَ كيّغ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ اٙ -

 أنو ٷخٽ: ٳڀڂ ّؤطنِ ڃنٌ ػٚع.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ٷْْ رن حٿَرْ٪ كيػنخ  - 

حهلل ٛڀَ حهلل  ؿخڃ٪ رن ٗيحى ٫ن ٻڀؼٌځ حٿوِح٫ِ ٫ن أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ
 ٫ڀْو ًٓڀڂ:

أىهپ ٫ڀِ أٛلخرِ ٳيهڀٌح ٫ڀْو ٳټ٘ٲ حٿٸنخ٩ ػڂ ٷخٽ: ٿ٬ن حهلل حٿْيٌى ًحٿنٜخٍٍ حطوًٌح -
 ٷزٌٍ أنزْخثيڂ ڃٔخؿي.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ ٷْْ ٫ن ؿخڃ٪ اٙ أنو ٷخٽ: - 
 ٳيهڀٌح ٫ڀْو ًىٌ ڃظٸن٪ رزَى ٿو ڃ٬خٳَ ًٿڂ ّٸپ ًحٿنٜخٍٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ حٕكٌحٽ ٷخٽ:  - 

 ٓڄ٬ض أرخ ٫ؼڄخڅ ّليع ٫ن أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ:
أٍٓڀض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ٞ رنخطو أڅ ٛزْخ ٿيخ حرنخ أً حرنش ٷي -

أهٌ ًڃخ أ٤٫َ ًٻپ حكظ٠َص ٳؤٗيينخ ٷخٽ: ٳؤٍٓپ اٿْيخ ّٸَأ حٿٔٚځ ًّٸٌٽ: اڅ هلل ڃخ 
ِٗء ٫نيه اٿَ أؿپ ڃٔڄَ ٳڀظٜزَ ًٿظلظٔذ ٳؤٍٓڀض طٸٔڂ ٫ڀْو ٳٸخځ ًٷڄنخ ٳَٳ٪ حٿٜزِ 
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اٿَ كـَ أً ٳِ كـَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنٴٔو طٸ٬ٸ٪ ًٳِ حٿٸٌځ ٬ٓي رن 
٫زخىس ًأرِ أكٔذ ٳٴخٟض ٫ْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿو ٬ٓي: ڃخ ىٌح ّخ 

 ٷخٽ: ىٌه ٍكڄش ٬٠ّيخ حهلل ٳِ ٷڀٌد ڃن ّ٘خء ڃن ٫زخىه ًانڄخ َّكڂ حهلل ڃن ٌٍٓٽ حهلل
 ٫زخىه حٿَكڄخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن ڃلڄي رن  - 
 آلخٵ ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل رن ٷ٢ْٔ ٫ن ڃلڄي رن أٓخڃش ٫ن أرْو ٷخٽ:

كخٍػش ٳٸخٽ ؿ٬ٴَ: أنخ أكزټڂ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  حؿظڄ٪ ؿ٬ٴَ ٫ًڀِ ًُّي رن-
ًٷخٽ ٫ڀِ: أنخ أكزټڂ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ُّي: أنخ أكزټڂ اٿَ ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح: حن٤ڀٸٌح رنخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ نٔؤٿو 

ٌنو ٳٸخٽ: حهَؽ ٳخن٨َ ڃن ىئٙء ٳٸڀض ىٌح ؿ٬ٴَ ٳٸخٽ أٓخڃش رن ُّي: ٳـخإًح ّٔؤًن
٫ًڀِ ًُّي ڃخ حٷٌٽ أرِ ٷخٽ: حثٌڅ ٿيڂ ًىهڀٌح ٳٸخٿٌح: ڃن أكذ اٿْٺ ٷخٽ: ٳخ٣ڄش ٷخٿٌح: 
نٔؤٿٺ ٫ن حٿَؿخٽ ٷخٽ: أڃخ أنض ّخ ؿ٬ٴَ ٳؤٗزو هڀٸٺ هڀٸِ ًأٗزو هڀٸِ هڀٸٺ ًأنض ڃنِ 

ڃنِ ًأڃخ أنض ّخ ُّي ًٗـَطِ ًأڃخ أنض ّخ ٫ڀِ ٳوظنِ ًأرٌ ًٿيُ ًأنخ ڃنٺ ًأنض 
 ٳڄٌُٙ ًڃنِ ًاٿِ ًأكذ حٿٸٌځ اٿِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زْي حهلل رن أرِ ِّّي ٓڄ٪ حرن ٫زخّ  - 
 ّٸٌٽ:

كيػنِ أٓخڃش رن ُّي ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ڃَس: أهزَنِ أٓخڃش أنو -
 ٷخٽ: حٿَرخ ٳِ حٿنْٔجش.

كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ حٿنييُ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل - 
 أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ:

أطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؤڃْڄش حرنش ُّنذ ًنٴٔيخ طٸ٬ٸ٪ ٻؤنيخ ٳِ ٗن ٳٸخٽ -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: هلل ڃخ أهٌ ًهلل ڃخ أ٤٫َ ًٻپ اٿَ أؿپ ڃٔڄَ ٳيڃ٬ض 

رن ٫زخىس ّخ ٌٍٓٽ حهلل أطزټِ أً ٿڂ طنو ٫ن حٿزټخء ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٫ْنخه ٳٸخٽ ٿو ٬ٓي 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: انڄخ ىِ ٍكڄش ؿ٬ڀيخ حهلل ٳِ ٷڀٌد ٫زخىه ًانڄخ َّكڂ حهلل ڃن ٫زخىه 

 حٿَكڄخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄخٍس ٫ن أرِ حٿ٬٘ؼخء  - 

 ٷخٽ:
ڀض حٿزْض ٳڀڄخ ٻنض ٫ني حٿٔخٍّظْن ڃ٠ْض كظَ ٿِٷض رخٿلخث٢ ٷخٽ هَؿض كخؿخ ٳيه-

ًؿخء حرن ٫ڄَ كظَ ٷخځ اٿَ ؿنزِ ٳٜڀَ أٍر٬خ ٷخٽ ٳڀڄخ ٛڀَ ٷڀض ٿو: أّن ٛڀَ ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿزْض ٷخٽ: ٳٸخٽ: ىينخ أهزَنِ أٓخڃش رن ُّي أنو ٛڀَ ٷخٽ 

أنِ ڃټؼض ڃ٬و ٫ڄَح ػڂ ٿڂ أٓؤٿو ٻڂ ٷڀض: ٳټڂ ٛڀَ ٷخٽ: ٫ڀَ ىٌح أؿينِ أٿٌځ نٴِٔ 
ٛڀَ ٳڀڄخ ٻخڅ حٿ٬خځ حٿڄٸزپ ٷخٽ هَؿض كخؿخ ٷخٽ ٳـجض كظَ ٷڄض ٳِ ڃٸخڃو ٷخٽ ٳـخء 

 حرن حٿِرَْ كظَ ٷخځ اٿَ ؿنزِ ٳڀڂ ِّٽ ِّحكڄنِ كظَ أهَؿنِ ڃنو ػڂ ٛڀَ ٳْو أٍر٬خ.
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نخ ّلَْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ى٘خځ ٬ّنِ حٿيٓظٌحثِ كيػ - 
أرِ ٻؼَْ ٫ن ٫ڄَ رن حٿلټڂ رن ػٌرخڅ أڅ ڃٌٿَ ٷيحڃش رن ڃ٬٨ٌڅ كيػو أڅ ڃٌٿَ أٓخڃش 

 رن ُّي كيػو:
أڅ أٓخڃش رن ُّي ٻخڅ ّوَؽ ٳِ ڃخٽ ٿو رٌحىُ حٿٸٍَ ٳٌْٜځ حٗػنْن ًحٿوڄْْ ٳٸڀض ٿو: -

ِٿَڂ طٌٜځ ٳِ حٿٔٴَ ًٷي ٻزَص ًٍٷٸض ٳٸخٽ: اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ 
ٌٜځ حٗػنْن ًحٿوڄْْ ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ِٿَڂ طٌٜځ حٗػنْن ًحٿوڄْْ ٷخٽ: اڅ ح٫ٕڄخٽ ّ

 ط٬َٝ ٌّځ حٗػنْن ًٌّځ حٿوڄْْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٫ن ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٫ن أرِ  - 

 ٫ؼڄخڅ حٿنييُ ٫ن أٓخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
َ رخد حٿـنش ٳبًح ٫خڃش ڃن ىهڀيخ حٿڄٔخٻْن ًاًح أٛلخد حٿـي ًٷخٽ ّلَْ رن ٷڄض ٫ڀ-

٬ْٓي ًٯَْه اٙ أٛلخد حٿـي ڃلزٌٌٓڅ اٙ أٛلخد حٿنخٍ ٳٸي أڃَ ريڂ اٿَ حٿنخٍ ًٷڄض 
 ٫ڀَ رخد حٿنخٍ ٳبًح ٫خڃش ڃن ّيهڀيخ حٿنٔخء.

 ٷخٽ:كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ى٘خځ كيػنِ أرِ  - 
ٓجپ أٓخڃش ٫ن َْٓ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـش حٿٌىح٩ ًأنخ ٗخىي ٷخٽ: -

 ٻخڅ َْٓه حٿ٬نٶ ٳبًح ًؿي ٳـٌس نٚ ًحٿنٚ ٳٌٵ حٿ٬نٶ ًأنخ ٍىّٴو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ رن ٫زْي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ًحثپ ٷخٽ: ٷْپ  - 

 ٕٓخڃش:
طًَڅ أڅ ٙ أٻڀڄو اٙ ٓڄ٬ټڂ انِ ٙ أٻڀڄو ٳْڄخ رْنِ ًرْنو ڃخ  أٙ طټڀڂ ٫ؼڄخڅ ٳٸخٽ: انټڂ-

ىًڅ أڅ أٳظظق أڃَح ٙ أكذ أڅ أٻٌڅ أًٽ ڃن حٳظظلو ًحهلل ٙ أٷٌٽ ٿَؿپ انٺ هَْ حٿنخّ 
ًاڅ ٻخڅ ٫ڀِ أڃَْح ر٬ي اً ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٷخٿٌح: ًڃخ 

ٌځ حٿٸْخڃش ٳْڀٸَ ٳِ حٿنخٍ ٳظنيٿٶ رو أٷظخرو ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ٷخٽ: ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ: ّـخء رخٿَؿپ ّ
ٳْيًٍ ريخ ٳِ حٿنخٍ ٻڄخ ّيًٍ حٿلڄخٍ رَكخه ٳ٤ْْٲ رو أىپ حٿنخٍ ٳْٸٌٿٌڅ ّخ ٳٚڅ ڃخ ٿٺ 
ڃخ أٛخرٺ أٿڂ طټن طؤڃَنخ رخٿڄ٬ًَٱ ًطنيخنخ ٫ن حٿڄنټَ ٳٸخٽ: ٻنض آڃَٻڂ رخٿڄ٬ًَٱ ًٙ 

 آطْو ًأنيخٻڂ ٫ن حٿڄنټَ ًآطْو.
نِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًكيػنِ ٛخٿق رن أرِ حٕه٠َ ٫ن حٿِىَُ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ:
ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٷَّش ّٸخٽ ٿيخ أرنَ ٳٸخٽ: حثظيخ ٛزخكخ ػڂ -

 كَٵ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ُىَْ ٬ّنِ حرن ڃلڄي ٫ن ٫زي حهلل - 

 ٬ّنِ حرن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن حرن أٓخڃش رن ُّي:
أڅ أرخه أٓخڃش ٷخٽ: ٻٔخنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷز٤ْش ٻؼْٴش ٻخنض ڃڄخ أىيحىخ -

ىكْش حٿټڀزِ ٳټَٔطيخ اڃَأطِ ٳٸخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٿٺ ِٿَڂ طڀزْ 
ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَىخ حٿٸز٤ْش ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻٌٔطيخ اڃَأطِ ٳٸخٽ ٿِ ٍ

 ٳڀظـ٬پ طلظيخ ٯٚٿش انِ أهخٱ أڅ طٜٲ كـڂ ٨٫خڃيخ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ رن حٿٴ٠پ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ن أرْو ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ  - 
 طڄْڄش ّليع ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ حٿنييُ ّليػو أرٌ ٫ؼڄخڅ ٫ن أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ:

و ًٓڀڂ ّؤهٌنِ ٳْٸ٬ينِ ٫ڀَ ٳوٌه ًّٸ٬ي حٿلٔن رن ٫ڀِ ٫ڀَ ٻخڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-
ٳوٌه حٕهٍَ ػڂ ٠ّڄنخ ػڂ ّٸٌٽ: حٿڀيڂ حٍكڄيڄخ ٳبنِ أٍكڄيڄخ ٷخٽ أرِ: ٷخٽ ٫ڀِ رن 

 حٿڄيّنِ ىٌ حٿٔڀِ ڃن ٫نِس اٿَ ٍر٬ْش ٬ّنِ أرخ طڄْڄش حٿٔڀِ.
ًَ ٫ن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫ڀِ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄ - 

 رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ڃلڄي رن أٓخڃش رن ُّي ٫ن أرْو ٷخٽ:
ٻٔخنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷز٤ْش ٻؼْٴش ڃڄخ أىيحىخ ٿو ىكْش حٿټڀزِ ٳټٌٔطيخ -

اڃَأطِ ٳٸخٽ: ڃخٿٺ ٿڂ طڀزْ حٿٸز٤ْش ٷڀض: ٻٌٔطيخ اڃَأطِ ٳٸخٽ: ڃَىخ ٳڀظـ٬پ طلظيخ ٯٚٿش 
 خڃيخ.ٳبنِ أهخٱ أڅ طٜٲ كـڂ ٨٫

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ  - 
 حٿنييُ ٫ن أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ:

أٍٓڀض حرنش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حرنِ ّٸزٞ ٳخثظنخ ٳؤٍٓپ رخٷَحء حٿٔٚځ -
اٿْو طٸٔڂ ًّٸٌٽ: هلل ڃخ أهٌ ًهلل ڃخ أ٤٫َ ًٻپ ِٗء ٫نيه رؤؿپ ڃٔڄَ ٷخٽ: ٳؤٍٓڀض 

٫ڀْو ٿْؤطْن ٷخٽ: ٳٸخځ ًٷڄنخ ڃ٬و ڃ٬خً رن ؿزپ ًأرِ رن ٻ٬ذ ٬ًٓي رن ٫زخىس ٷخٽ: ٳؤهٌ 
حٿٜزِ ًنٴٔو طٸ٬ٸ٪ ٷخٽ: ٳيڃ٬ض ٫ْنخه ٳٸخٽ ٬ٓي: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ىٌح ٷخٽ: ىٌه ٍكڄش 

 ؿ٬ڀيخ حهلل ٳِ ٷڀٌد ٫زخىه ًانڄخ َّكڂ حهلل ڃن ٫زخىه حٿَكڄخء.
ليع ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ حٿنييُ ّليػو أرٌ ٫ؼڄخڅ ٫ن أٓخڃش څ أرْو ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ طڄْڄش ّ

 رن ُّي ٷخٽ:
ٻخڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤهٌنِ ٳْٸ٬ينِ ٫ڀَ ٳوٌه ًّٸ٬ي حٿلٔن رن ٫ڀِ ٫ڀَ -

ٳوٌه حٕهٍَ ػڂ ٠ّڄنخ ػڂ ّٸٌٽ: حٿڀيڂ حٍكڄيڄخ ٳبنِ أٍكڄيڄخ ٷخٽ أرِ: ٷخٽ ٫ڀِ رن 
 ِ أرخ طڄْڄش حٿٔڀِ.حٿڄيّنِ ىٌ حٿٔڀِ ڃن ٫نِس اٿَ ٍر٬ْش ٬ّن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫ڀِ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حهلل  - 
 رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ڃلڄي رن أٓخڃش رن ُّي ٫ن أرْو ٷخٽ:

ٻٔخنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷز٤ْش ٻؼْٴش ڃڄخ أىيحىخ ٿو ىكْش حٿټڀزِ ٳټٌٔطيخ -
ڂ طڀزْ حٿٸز٤ْش ٷڀض: ٻٌٔطيخ اڃَأطِ ٳٸخٽ: ڃَىخ ٳڀظـ٬پ طلظيخ ٯٚٿش اڃَأطِ ٳٸخٽ: ڃخٿٺ ٿ

 ٳبنِ أهخٱ أڅ طٜٲ كـڂ ٨٫خڃيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ  - 

 حٿنييُ ٫ن أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ:
ٳؤٍٓپ رخٷَحء حٿٔٚځ  أٍٓڀض حرنش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حرنِ ّٸزٞ ٳخثظنخ-

ًّٸٌٽ: هلل ڃخ أهٌ ًهلل ڃخ أ٤٫َ ًٻپ ِٗء ٫نيه رؤؿپ ڃٔڄَ ٷخٽ: ٳؤٍٓڀض اٿْو طٸٔڂ 
٫ڀْو ٿْؤطْن ٷخٽ: ٳٸخځ ًٷڄنخ ڃ٬و ڃ٬خً رن ؿزپ ًأرِ رن ٻ٬ذ ٬ًٓي رن ٫زخىس ٷخٽ: ٳؤهٌ 
حٿٜزِ ًنٴٔو طٸ٬ٸ٪ ٷخٽ: ٳيڃ٬ض ٫ْنخه ٳٸخٽ ٬ٓي: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ىٌح ٷخٽ: ىٌه ٍكڄش 

 ؿ٬ڀيخ حهلل ٳِ ٷڀٌد ٫زخىه ًانڄخ َّكڂ حهلل ڃن ٫زخىه حٿَكڄخء.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي رن حٿلـخؽ كيػنخ حرن أرِ ٳيّٺ ٫ن حرن أرِ  - 
 ًثذ ٫ن ٬ٗزش ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن أٓخڃش رن ُّي

ڄخء أنو أٍىٳو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٫َٳش كظَ ىهپ حٿ٬٘ذ ػڂ حىَحٵ حٿ-
 ًطٌٟؤ ػڂ ٍٻذ ًٿڂ ّٜپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد أهزَنِ ػخرض رن ٷْْ ٫ن أرِ ٬ْٓي  - 
 حٿڄٸزَُ ٫ن حٓخڃش:

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٌّٜځ حٗػنْن ًحٿوڄْْ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن أرِ ًثذ ٫ن حٿِرَٷخڅ: - 
ٷَّٖ ڃَ ريڂ ُّي رن ػخرض ًىڂ ڃـظڄ٬ٌڅ ٳؤٍٓڀٌح اٿْو ٯٚڃْن ٿيڂ  أڅ ٍى٤خ ڃن-

ّٔؤٙنو ٫ن حٿٜٚس حٿ٤ٌَٓ ٳٸخٽ: ىِ حٿ٬َٜ ٳٸخځ اٿْو ٍؿٚڅ ڃنيڂ ٳٔؤٙه ٳٸخٽ: ىِ 
حٿ٨يَ ػڂ حنَٜٳخ اٿَ أٓخڃش رن ُّي ٳٔؤٙه ٳٸخٽ: ىِ حٿ٨يَ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ًٍحءه اٙ حٿٜٲ ًحٿٜٴخڅ ڃن حٿنخّ ٳِ  ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ حٿ٨يَ رخٿيـَْ ًٙ ّټٌڅ
ٷخثڀظيڂ ًٳِ طـخٍطيڂ ٳؤنِٽ حهلل ط٬خٿَ }كخٳ٨ٌح ٫ڀَ حٿٜڀٌحص ًحٿٜٚس حٿ٤ٌَٓ ًٷٌڃٌح 

 هلل ٷخنظْن{ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْنظيْن ٍؿخٽ أً ٕكَٷن رٌْطيڂ.
خىس ٫ن ٫ٍِس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظ - 

 حٿ٬٘زِ ٫ن أٓخڃش أنو كيػو ٷخٽ:
ٻنض ٍىٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن أٳخٝ ڃن ٫َٳخص ٳڀڂ طَٳ٪ ٍحكڀظو -

 ٍؿڀيخ ٫خىّش كظَ رڀٮ ؿڄ٬خ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرِ ًحثپ ٷخٽ: - 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ّئطَ رخٿَؿپ  ٷْپ ٕٓخڃش رن ُّي ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ-

حٿٌُ ٻخڅ ٤ّخ٩ ٳِ ڃ٬خِٛ حهلل ط٬خٿَ ٳْٸٌٱ ٳِ حٿنخٍ ٳظنيٿٶ رو أٷظخرو ٳْٔظيَّ ٳْيخ ٻڄخ 
ّٔظيَّ حٿلڄخٍ ٳِ حٿَكخ ٳْؤطِ ٫ڀْو أىپ ٣خ٫ظو ڃن حٿنخّ ٳْٸٌٿٌڅ أُ ٳٚڅ أّن ڃخ ٻنض 

 َه.طؤڃَنخ رو ٳْٸٌٽ انِ ٻنض آڃَٻڂ رؤڃَ ًأهخٿٴټڂ اٿَ ٯْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىحًى رن أرِ حٿٴَحص ٫ن ارَحىْڂ  - 

٬ّنِ حٿٜخثٮ ٫ن ٤٫خء ٫ن حرن ٫زخّ كيػنِ أٓخڃش رن ُّي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 حٿَرخ ٳِ حٿنْٔجش.-
حٿڄخُنِ ٷخٽ: ٓؤٿض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ ّلَْ رن ٷْْ  - 

 ٤٫خء:
٫ن حٿيّنخٍ رخٿيّنخٍ ًرْنيڄخ ٳ٠پ ًحٿيٍىڂ رخٿيٍىڂ ٷخٽ: ٻخڅ حرن ٫زخّ ّلڀو ٳٸخٽ حرن -

حٿِرَْ: اڅ حرن ٫زخّ ّليع رڄخ ٿڂ ّٔڄ٪ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳزڀٮ حرن 
كيػنِ  ٫زخّ ٳٸخٽ: انِ ٿڂ أٓڄ٬و ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿټن أٓخڃش رن ُّي

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٿْْ حٿَرخ اٙ ٳِ حٿنْٔجش أً حٿنٸَس.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ٤ن كيػنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن أرِ ؿ٬ٴَ ٫ن أٓخڃش: - 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٳِ حٿټ٬زش.-
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َ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كزْذ رن أرِ ػخرض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ رټْ - 
أنزؤنخ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ارَحىْڂ رن ٬ٓي ّليع أنو ٓڄ٪ أٓخڃش رن ُّي ّليع ٬ٓيح أڅ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
اًح ٓڄ٬ظڂ رخٿ٤خ٫ٌڅ رؤٍٝ ٳٚ طيهڀٌىخ ًاًح ًٷ٪ رؤٍٝ ًأنظڂ ريخ ٳٚ طوَؿٌح ڃنيخ -

 َ ٷخٽ: ن٬ڂ.ٷخٽ: ٷڀض: أنض ٓڄ٬ظو ّليع ٬ٓيح ًىٌ ٙ ّنټ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ٫خٛڂ كيػنِ أرٌ ٫ؼڄخڅ حٿنييُ ٫ن  - 

 أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ:
أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؤڃْڄش رنض ُّنذ ًنٴٔيخ طٸ٬ٸ٪ ٻؤنيخ ٳِ ٗن ٳٸخٽ: -

ٿو ٬ٓي رن ٫زخىس: هلل ڃخ أهٌ ًهلل ڃخ أ٤٫َ ًٻپ اٿَ أؿپ ڃٔڄَ ٷخٽ: ٳيڃ٬ض ٫ْنخه ٳٸخٽ 
ّخ ٌٍٓٽ حهلل أطزټِ أًٿڂ طنو ٫ن حٿزټخء ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انڄخ ىِ 

 ٍكڄش ؿ٬ڀيخ حهلل ٳِ ٷڀٌد ٫زخىه ًانڄخ َّكڂ حهلل ڃن ٫زخىه حٿَكڄخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن أٓخڃش رن  - 

 :ُّي ٷخٽ: ٷخٿٌح ٿو
أٙ طيهپ ٫ڀَ ىٌح حٿَؿپ ٳظټڀڄو ٷخٽ: ٳٸخٽ: أٙ طًَڅ أنِ ٙ أٻڀڄو اٙ أٓڄ٬ټڂ ًحهلل ٿٸي -

ٻڀڄظو ٳْڄخ رْنِ ًرْنو ڃخ ىًڅ أڅ أٳظق أڃَح ٙ أكذ أڅ أٻٌڅ أنخ أًٽ ڃن ٳظلو ًٙ أٷٌٽ 
ٿَؿپ أڅ ّټٌڅ ٫ڀِ أڃَْح انو هَْ حٿنخّ ر٬ي ڃخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

َ رخٿَؿپ ٌّځ حٿٸْخڃش ٳْڀٸَ ٳِ حٿنخٍ ٳظنيٿٶ أٷظخد ر٤نو ٳْيًٍ ريخ ٳِ حٿنخٍ ٻڄخ ّٸٌٽ: ّئط
ّيًٍ حٿلڄخٍ رخٿَكخ ٷخٽ: ٳْـظڄ٪ أىپ حٿنخٍ اٿْو ٳْٸٌٿٌڅ: ّخ ٳٚڅ أڃخ ٻنض طؤڃَنخ 
رخٿڄ٬ًَٱ ًطنيخنخ ٫ن حٿڄنټَ ٷخٽ: ٳْٸٌٽ رڀَ ٷي ٻنض آڃَ رخٿڄ٬ًَٱ ًٙ آطْو ًأنيَ ٫ن 

 حٿڄنټَ ًآطْو.
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄخٍس ٫ن أرِ حٿ٬٘ؼخء كيػن - 

 ٷخٽ:
هَؿض كخؿخ ٳـجض كظَ ىهڀض حٿزْض ٳڀڄخ ٻنض رْن حٿٔخٍّظْن ڃ٠ْض كظَ ٿِٷض -

رخٿلخث٢ ٳـخء حرن ٫ڄَ ٳٜڀَ اٿَ ؿنزِ ٳٜڀَ أٍر٬خ ٳڀڄخ ٛڀَ ٷڀض ٿو: أّن ٛڀَ 
ٷخٽ: أهزَنِ أٓخڃش رن ُّي أنو ٛڀَ ىينخ  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿزْض

ٳٸڀض: ٻڂ ٛڀَ ٷخٽ: ىٌح أؿينِ أٿٌځ نٴِٔ أنِ ڃټؼض ڃ٬و ٫ڄَح ٿڂ أٓؤٿو ٻڂ ٛڀَ ػڂ 
كــض ڃن حٿ٬خځ حٿڄٸزپ ٳـجض كظَ ٷڄض ٳِ ڃٸخڃو ٳـخء حرن حٿِرَْ كظَ ٷخځ اٿَ ؿنزِ 

 ًٿڂ ِّٽ ِّحكڄنِ كظَ أهَؿنِ ڃنو ػڂ ٛڀَ ٳْو أٍر٬خ.
كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٧زْخڅ كيػنخ أٓخڃش رن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ُّي ٷخٽ:
ر٬ؼنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٓش اٿَ حٿلَٷخص ٳنًٌٍح رنخ ٳيَرٌح ٳؤىٍٻنخ -

ٍؿٚ ٳڀڄخ ٯْ٘نخه ٷخٽ: ٙ اٿو اٙ حهلل ٳ٠َرنخه كظَ ٷظڀنخه ٳ٬َٝ ٳِ نٴِٔ ڃن ًٿٺ ِٗء 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ڃن ٿٺ رٚ اٿو اٙ حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ: ٷڀض: ٳٌٻَطو ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

ّخ ٌٍٓٽ حهلل انڄخ ٷخٿيخ ڃوخٳش حٿٔٚف ًحٿٸظپ ٳٸخٽ: أٙ ٗٸٸض ٫ن ٷڀزو كظَ ط٬ڀڂ ڃن أؿپ 
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ًٿٺ أځ ٙ ڃن ٿٺ رٚ اٿو اٙ حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ: ٳڄخ ُحٽ ّٸٌځ ًٿٺ كظَ ًىىص أنِ ٿڂ 
 أٓڀڂ اٙ ٌّڃجٌ.

زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن ٷْْ رن ٬ٓي ٫ن ٤٫خء ٫ن كيػنخ ٫ - 
 حرن ٫زخّ ٫ن أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ:

أٳخٝ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٫َٳش ًأنخ ٍىّٴو ٳـ٬پ ّټزق ٍحكڀظو كظَ أڅ -
حٿزَ ًٳَىخ ٿظټخى طْٜذ ٷخىڃش حٿَكپ ًىٌ ّٸٌٽ: ّخ أّيخ حٿنخّ ٫ڀْټڂ حٿٔټْنش ًحٿٌٷخٍ ٳبڅ 

 ٿْْ ٳِ ا٠ّخ٩ حٗرپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي كيػنخ حرن ٗيخد ٫ن  - 

 حرن ٫ڂ ٕٓخڃش رن ُّي ّٸخٽ ٿو: ٫ْخٝ ًٻخنض رنض أٓخڃش طلظو ٷخٽ:
ًٻَ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ هَؽ ڃن ر٬ٞ حٍّٕخٱ كظَ اًح ٻخڅ ٷَّزخ -

ز٬ٞ حٿ٤َّٶ أٛخرو حٿٌرخء ٷخٽ: ٳؤٳ٩ِ ًٿٺ حٿنخّ ٷخٽ: ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ڃن حٿڄيّنش ر
٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ٍٕؿٌ أڅ ٙ ٤ّڀ٪ ٫ڀْنخ نٸخريخ ٬ّنِ: حٿڄيّنش ٷخٽ أرِ: ًكيػنخه حٿيخٗڄِ 

 ٬ًّٸٌد ًٷخٙ ؿڄ٬ْخ انو ٓڄ٪ أٓخڃش.
حرن ٗيخد ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬ڄَ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي كيػنخ - 

حرن ٫ڂ ٕٓخڃش رن ُّي ّٸخٽ ٿو: ٫ْخٝ ًٻخنض رنض أٓخڃش ٫نيه ًًٻَ حٿليّغ ڃؼڀو ٷخٽ 
 أرٌ ٫زي حٿَكڄن: ًٷخٽ ر٠٬يڂ ٫ْخٝ رن ٟڄٍَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫خڃَ رن  - 
  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:٬ٓي رن أرِ ًٷخٙ ٫ن أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل

اڅ ىٌح حٿٌرخء ٍؿِ أىڀٺ حهلل رو حٕڃڂ ٷزڀټڂ ًٷي رٸِ ڃنو ٳِ حٍٕٝ ِٗء ّـِء أكْخنخ -
 ًٌّىذ أكْخنخ ٳبًح ًٷ٪ رؤٍٝ ٳٚ طوَؿٌح ڃنيخ ًاًح ٓڄ٬ظڂ رو ٳِ أٍٝ ٳٚ طؤطٌىخ.

َ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ أهزَنِ ٫خڃ - 
٬ٓي رن أرِ ًٷخٙ أنو ٓڄ٪ أٓخڃش رن ُّي ّليع ٬ٓيح أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ًٻَ ىٌح حٿٌؿ٪ ٳٌٻَ حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ حرن ٗيخد ٷخٽ  - 

 أرِ ٫ًزي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ڀِ رن كْٔن ٫ن ٫ڄًَ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن
 أٓخڃش رن ُّي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٙ َّع حٿڄٔڀڂ حٿټخٳَ ًٙ َّع حٿټخٳَ حٿڄٔڀڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ًًٍف ٷخٙ كيػنخ حرن  - 

 ؿَّؾ ٷخٽ ٷڀض ٿ٤٬خء:
ٷخٽ ٿڂ ّټن ّنيَ ٫ن ٓڄ٬ض حرن ٫زخّ ّٸٌٽ: انڄخ أڃَطڂ رخٿ٤ٌحٱ ًٿڂ طئڃًَح رخٿيهٌٽ -

ىهٌٿو ًٿټنِ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ: أهزَنِ أٓخڃش رن ُّي أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ ىهپ 
حٿزْض ى٫خ ٳِ نٌحكْو ٻڀيخ ًٿڂ ّٜپ ٳْو كظَ هَؽ ٳڀڄخ هَؽ ٍٻ٪ ٍٻ٬ظْن ٳِ ٷزپ 

 حٿټ٬زش ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ: ًٷخٽ ىٌه حٿٸزڀش.
كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ  - 

 أٓخڃش ٷخٽ:
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أَٗٱ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ أ٣ڂ ڃن آ٣خځ حٿڄيّنش ٳٸخٽ: ىپ طًَڅ ڃخ أٍٍ -
 ٷخٿٌح: ٙ ٷخٽ: انِ ٍٍٕ حٿٴظن طٸ٪ هٚٽ حٿڄيّنش ٻٌٷ٪ حٿڄ٤َ.

زؤنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ًِّّي ٷخٽ: أن - 
ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن ٫خڃَ رن ٬ٓي رن أرِ ًٷخٙ ٫ن أٓخڃش رن 

 ُّي ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
اًح ٓڄ٬ظڂ رخٿ٤خ٫ٌڅ رؤٍٝ ٳٚ طيهڀٌح ٫ڀْو ًاًح ًٷ٪ ًأنظڂ رؤٍٝ ٳٚ طوَؿٌح ٳَحٍح -

 ڃنو.
٫ن ڃـخىي ٫ن أٓخڃش رن ُّي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫ڄَ رن ًٍ - 

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍىٳو ڃن ٫َٳش ٷخٽ:
ٳٸخٽ حٿنخّ: ْٓوزَنخ ٛخكزنخ ڃخ ٛن٪ ٷخٽ ٷخٽ أٓخڃش: ٿڄخ ىٳ٪ ڃن ٫َٳش ٳٌٷ٪ ٻٲ ٍأّ -

ٍحكڀظو كظَ أٛخد ٍأٓيخ ًح٤ٓش حٿَكپ أً ٻخى ّْٜزو َّْ٘ اٿَ حٿنخّ رْيه حٿٔټْنش 
ڂ أٍىٱ حٿٴ٠پ رن ٫زخّ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿنخّ: ّوزَنخ حٿٔټْنش حٿٔټْنش كظَ أطَ ؿڄ٬خ ػ

ٛخكزنخ رڄخ ٛن٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿٴ٠پ: ٿڂ ِّٽ َّْٔ َْٓح ٿْنخ 
 ٻَْٔه رخٕڃْ كظَ أطَ ٫ڀَ ًحىُ ڃلَٔ ٳيٳ٪ ٳْو كظَ حٓظٌص رو حٍٕٝ.

ڀِ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ - 
 كْٔن ٫ن ٫ڄَ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن أٓخڃش رن ُّي ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٙ َّع حٿڄٔڀڂ حٿټخٳَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ڃٌَٓ رن ٫ٸزش )ف(  - 

ًكيػنخ ًٍف ٫ن ڃخٿٺ ٫ن ڃٌَٓ رن ٫ٸزش ٫ن ٻَّذ ڃٌٿَ حرن ٫زخّ ٫ن أٓخڃش رن 
 و ّٸٌٽ:ُّي أنو ٓڄ٬

ىٳ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٫َٳش كظَ اًح ٻخڅ رخٿ٬٘ذ نِٽ ٳزخٽ ػڂ طٌٟؤ -
ًٿڂ ّٔزٮ حٿٌٌٟء ٳٸڀض ٿو: حٿٜٚس ٳٸخٽ: حٿٜٚس أڃخڃٺ ٳَٻذ ٳڀڄخ ؿخء حٿڄِىٿٴش نِٽ 
ٳظٌٟؤ ٳؤٓزٮ حٿٌٌٟء ػڂ حٷْڄض حٿٜٚس ٳٜڀَ حٿڄَٰد ػڂ أنخم ٻپ انٔخڅ ر٬َْه ٳِ 

 س ٳٜٚىخ ًٿڂ ّٜپ رْنيڄخ ْٗجخ.ڃنِٿو ػڂ أٷْڄض حٿٜٚ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ هخٿي حٿلٌحء ٫ن ٫ټَڃش ٫ن حرن ٫زخّ  - 

 ٫ن أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 انڄخ حٿَرخ ٳِ حٿَنٔخء.-
كيػنخ ّلَْ رن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ - 

 ٻؼَْ ٫ن ٫ڄَ رن حٿلټڂ رن ػٌرخڅ أڅ ڃٌٿَ ٷيحڃش كيػو أڅ ڃٌٿَ ٕٓخڃش كيػو:
أڅ أٓخڃش رن ُّي ٻخڅ ّوَؽ اٿَ ڃخٿو رٌحىُ حٿٸٍَ ٳٌْٜځ حٗػنْن ًحٿوڄْْ ٳٸڀض ٿو: -

ٿڂ طٌٜځ ٳِ حٿٔٴَ ًٷي ٻزَص ًٍٷٸض ٳٸخٽ: اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ 
ٿوڄْْ ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ طٌٜځ حٗػنْن ًحٿوڄْْ ٳٸخٽ: اڅ ٌّٜځ حٗػنْن ًح

 ح٫ٕڄخٽ ط٬َٝ ٌّځ حٗػنْن ًحٿوڄْْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن  - 

 ًٻٌحڅ ٷخٽ: أٍٓڀنِ أرٌ ٬ْٓي حٿويٍُ اٿَ حرن ٫زخّ ٷخٽ:
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 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٿڂ نٔڄ٪ أً ٷَأص ٳِ ٷپ ٿو ٳِ حٿَٜٱ أٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل-
ٻظخد حهلل ڃخ ٿڂ نٸَأ ٷخٽ: رټپ ٙ أٷٌٽ ًٿټنِ ٓڄ٬ض أٓخڃش رن ُّي ّليع أڅ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٙ ٍرخ اٙ ٳِ حٿيّن أً ٷخٽ ٳِ حٿنْٔجش.
رِ ػخرض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كزْذ رن أ - 

 ٷخٽ:
ٻنض رخٿڄيّنش ٳزڀٰنِ أڅ حٿ٤خ٫ٌڅ رخٿټٌٳش ٷخٽ ٳٌٻَ ٿِ ٤٫خء رن ّٔخٍ ًٯَْ ًحكي ڃن -

أىپ حٿڄيّنش ىٌح حٿليّغ ٷخٽ ٳٸڀض ڃن ّليػو ٷخٽ ٳٸخٿٌح: ٫خڃَ رن ٬ٓي ًٻخڅ ٯخثزخ ٷخٽ 
ٳڀٸْض ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٷخٽ ٳٔؤٿظو ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ: ٓڄ٬ض أٓخڃش ّليع ٬ٓيح أڅ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: اڅ ىٌح حٿٌؿ٪ ٍؿْ ٫ًٌحد أً رٸْش ٫ٌحد كزْذ ٗٺ ٳْو ٛڀَ حهلل
٫ٌد رو نخّ ٷزڀټڂ ٳبًح ٻخڅ رؤٍٝ ًأنظڂ ريخ ٳٚ طوَؿٌح ڃنيخ ًاًح ٓڄ٬ظڂ رو ٳِ أٍٝ 

 ٳٚ طيهڀٌىخ ٷخٽ ٳٸڀض ٿو: أأنض ٓڄ٬ض أٓخڃش ّليع ٬ٓيح ٳڀڂ ّنټَ ٷخٽ: ن٬ڂ.
ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن  - 

 ًحثپ ٷخٽ: ٷْپ ٕٓخڃش:
أٙ طټڀڂ ىٌح ٷخٽ: ٷي ٻڀڄظو ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ّـخء رَؿپ -

ٳ٤َْف ٳِ حٿنخٍ ٳ٤ْلن ٳْيخ ٻ٤لن حٿلڄخٍ رَكخه ٳ٤ْْٲ رو أىپ حٿنخٍ ٳْٸٌٿٌڅ ّخ ٳٚڅ 
ٳْٸٌٽ انِ ٻنض آڃَ رخٿڄ٬ًَٱ ًٙ أٳ٬ڀو  أٿٔض ٻنض طؤڃَ رخٿڄ٬ًَٱ ًطنيَ ٫ن حٿڄنټَ

ًأنيَ ٫ن حٿڄنټَ ًأٳ٬ڀو ٷخٽ ٬ٗزش: ًكيػنِ ڃنٌٍٜ ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن أٓخڃش رنلٌ ڃنو 
 اٙ أنو ُحى ٳْو ٳظنيٿٶ أٷظخد ر٤نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ڃ٬ڄَ أنزؤنخ حرن ٗيخد ٫ن ٫ڀِ  - 
ن أٓخڃش رن ُّي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رن كْٔن ٫ن ٫ڄًَ رن ٫ؼڄخڅ ٫

 ٷخٽ:
 ٙ َّع حٿټخٳَ حٿڄٔڀڂ ًٙ َّع حٿڄٔڀڂ حٿټخٳَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ٤٫خء ٷخٽ: ٷخٽ أٓخڃش رن  - 

 ُّي:
نخٷظو  ٻنض ٍىّٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬َٳخص ٳَٳ٪ ّيّو ّي٫ٌ ٳڄخٿض رو-

 ٳٔٸ٢ ه٤خڃيخ ٷخٽ: ٳظنخًٽ حٿو٤خځ ربكيٍ ّيّو ًىٌ ٍحٳ٪ ّيه حٕهٍَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٷخٽ ٷخٽ أٓخڃش رن  - 

 ُّي:
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن هَؽ ڃن حٿزْض أٷزپ رٌؿيو نلٌ حٿزخد ٳٸخٽ: -

 ىٌه حٿٸزڀش ىٌه حٿٸزڀش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٷخٽ ٷخٽ أٓخڃش: - 
ىهڀض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿزْض ٳـڀْ ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ًٻزَ ًىڀپ -

ػڂ ٷخځ اٿَ ڃخ رْن ّيّو ڃن حٿزْض ٳٌٟ٪ ٛيٍ ٫ڀْو ًهيه ًّيّو ٷخٽ: ػڂ ٻزَ ًىڀپ ًى٫خ 
خڅ ٻڀيخ ػڂ هَؽ ٳؤٷزپ ٫ڀَ حٿٸزڀش ًىٌ ٫ڀَ حٿزخد ٳٸخٽ: ىٌه حٿٸزڀش ىٌه ػڂ ٳ٬پ ًٿٺ رخٍٕٻ

 حٿٸزڀش ڃَطْن أً ػٚػخ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿڄؼنَ كيػنِ ٛخٿق رن حٕه٠َ  - 
 كيػنِ حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن أٓخڃش:

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿو  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ًؿيو ًؿيش ٳٸزٞ حٿنزِ-
أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ٫نو ڃخ حٿٌُ ٫يي اٿْٺ ٷخٽ: ٫يي اٿِ أڅ أٯَْ ٫ڀَ أرنَ ٛزخكخ ػڂ 

 أكَٵ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ حٿظْڄِ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن أٓخڃش  - 

 رن ُّي ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
خڃش ڃن ّيهڀيخ حٿٴٸَحء أٙ اڅ أٛلخد حٿـي ڃلزٌٌٓڅ اٙ ٷڄض ٫ڀَ رخد حٿـنش ٳبًح ٫-

 أىپ حٿنخٍ ٳٸي أڃَ ريڂ اٿَ حٿنخٍ ًًٷٴض ٫ڀَ رخد حٿنخٍ ٳبًح ٫خڃش ڃن ىهڀيخ حٿنٔخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن أ٬ٗغ ٫ن حٿلٔن ٫ن أٓخڃش رن  - 

 ُّي ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
 لخؿڂ ًحٿڄٔظلـڂ.أٳ٤َ حٿ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش كيػنِ كزْذ رن أرِ ػخرض ٫ن  - 

 ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٷخٽ: ٓڄ٬ض أٓخڃش رن ُّي ّليع ٬ٓيح ٷخٽ:
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

اًح ٻخڅ حٿ٤خ٫ٌڅ رؤٍٝ ًأنظڂ ٿْْ ريخ ٳٚ طيهڀٌىخ ًاًح ٻخڅ رؤٍٝ ًأنظڂ ريخ ٳٚ -
 ٌح ڃنيخ.طوَؿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حٿظْڄِ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن أٓخڃش  - 
 رن ُّي ٷخٽ:

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤهٌنِ ًحٿلٔن ٳْٸٌٽ: حٿڀيڂ انِ أكزيڄخ ٳؤكزيڄخ ٷخٽ -
و ّلَْ: ٷخٽ حٿظْڄِ ٻنض أكيع رو ٳيهڀنِ ڃنو ٳٸڀض: أنخ أكيع رو ڃنٌ ٻٌح ًٻٌح ٳٌؿيط

 ڃټظٌرخ ٫نيُ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ حٿظْڄِ ًآڄخ٫ْپ ٫ن حٿظْڄِ ٫ن  - 

 أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن أٓخڃش رن ُّي ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ڃخ طَٻض ٳِ حٿنخّ ر٬يُ ٳظنش أَٟ ٫ڀَ حٿَؿخٽ ڃن حٿنٔخء.-
 حٿڄڀٺ كيػنخ ٤٫خء ٫ن أٓخڃش رن ُّي:كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٫زي  - 
أنو ىهپ ىٌ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿزْض ٳؤڃَ رٚٙ ٳؤؿخٱ حٿزخد ًحٿزْض اً -

ًحٹ ٫ڀَ ٓظش أ٫ڄيس ٳڄ٠َ كظَ أطَ ح٤ٌٕٓحنظْن حٿڀظْن طڀْخڅ حٿزخد: رخد حٿټ٬زش ٳـڀْ 
ن ىرَ حٿټ٬زش ٳٌٟ٪ ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ًٓؤٿو ًحٓظٰٴَه ػڂ ٷخځ كظَ أطَ ڃخ حٓظٸزپ ڃ

ًؿيو ًؿٔيه ٫ڀَ حٿټ٬زش ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ًٓؤٿو ًحٓظٰٴَه ػڂ حنَٜٱ كظَ أطَ ٻپ 
ٍٻن ڃن أٍٻخڅ حٿزْض ٳخٓظٸزڀو رخٿظټزَْ ًحٿظيڀْپ ًحٿظٔزْق ًحٿؼنخء ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ 
ًحٙٓظٰٴخٍ ًحٿڄٔؤٿش ػڂ هَؽ ٳٜڀَ ٍٻ٬ظْن هخٍؿخ ڃن حٿزْض ڃٔظٸزپ ًؿو حٿټ٬زش ػڂ 

 ٳٸخٽ: ىٌه حٿٸزڀش ىٌه حٿٸزڀش.حنَٜٱ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٓٴْخڅ كيػنِ ارَحىْڂ رن ٫ٸزش ٫ن ٻَّذ  - 

 ٫ن أٓخڃش رن ُّي:
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أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ ىٳ٪ أً أٳخٝ ڃن ٫َٳش ٳؤطَ حٿنٸذ حٿٌُ ّنِٿو حٕڃَحء -
ْن حٿٌٌٟءّن ػڂ ٍٻذ ٍحكڀظو ٷڀض: ًحٿوڀٴخء ٷخٽ: ٳزخٽ ٳؤطْظو رڄخء ٳظٌٟؤ ًٌٟءح كٔنخ ر

حٿٜٚس ّخ نزِ حهلل ٷخٽ: حٿٜٚس أڃخڃٺ ٷخٽ: ٳؤطَ ؿڄ٬خ ٳؤٷخځ ٳٜڀَ حٿڄَٰد ػڂ ٿڂ ّلپ 
 رٸْش حٿنخّ كظَ أٷخځ ٳٜڀَ حٿ٬٘خء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ًحٿؼٌٍُ ٫ن ارَحىْڂ رن  - 
 ٫ٸزش ٫ن ٻَّذ ٫ن أٓخڃش ٷخٽ:

ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٫َٳش ٳڀڄخ رڀٮ ٷخٽ ڃ٬ڄَ حٿ٬٘ذ ًٷخٽ حٿؼٌٍُ هَؿنخ -
 حٿنٸذ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٷخٽ: - 
ٻنض ؿخٿٔخ ٫ني أٓخڃش ٳٔجپ ٫ن ڃَْٔ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ىٳ٪ ڃن ٫َٳش -

 ٳبًح ًؿي ٳـٌس نٚ ٬ّنِ ٳٌٵ حٿ٬نٶ.ٳٸخٽ ٻخڅ َّْٔ حٿ٬نٶ 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن حرن ًٍ ٫ن ڃـخىي ٫ن أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ: - 
 أٳخٝ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀْو حٿٔټْنش ًأڃَىڂ رخٿٔټْنش.-

 كيّغ هخٍؿش رن حٿٜڀض ٫ن ٫ڄو ٍِٟ حهلل ٫نو.
َ رن ٬ْٓي ٫ن ُٻَّخ ًًٻْ٪ كيػنخ ُٻَّخ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلْ - 

 ّلَْ ٳِ كيّؼو كيػنِ ٫خڃَ ٫ن هخٍؿش رن حٿٜڀض ٷخٽ ّلَْ حٿظڄْڄِ ٫ن ٫ڄو:
أنو أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ أٷزپ ٍحؿ٬خ ڃن ٫نيه ٳڄَ ٫ڀَ ٷٌځ ٫نيىڂ -

َ ٳيپ ٫نيه ٍؿپ ڃـنٌڅ ڃٌػٶ رخٿليّي ٳٸخٽ أىڀو انخ ٷي كيػنخ أڅ ٛخكزټڂ ىٌح ٷي ؿخء روْ
ِٗء ّيحًّو ٷخٽ: ٳَٷْظو رٴخطلش حٿټظخد ٷخٽ ًٻْ٪: ػٚػش أّخځ ٻپ ٌّځ ڃَطْن ٳزَأ 
ٳؤ٤٫ٌنِ ڃخثش ٗخس ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَطو ٳٸخٽ: هٌىخ ٳڀ٬ڄَُ 

 ڃن أٻپ رَٷْش رخ٣پ ٿٸي أٻڀض رَٷْش كٶ.
٬زش ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ حٿٔٴَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٗ - 

 ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن هخٍؿش رن حٿٜڀض ٫ن ٫ڄو ٷخٽ:
أٷزڀنخ ڃن ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطْنخ ٫ڀَ كِ ڃن حٿ٬َد ٳٸخٿٌح: أنزجنخ أنټڂ -

ؿجظڂ ڃن ٫ني ىٌح حٿَؿپ روَْ ٳيپ ٫نيٻڂ ىًحء أً ٍٷْش ٳبڅ ٫نينخ ڃ٬ظٌىخ ٳِ حٿٸٌْى ٷخٽ 
خٿڄ٬ظٌه ٳِ حٿٸٌْى ٷخٽ ٳٸَأص رٴخطلش حٿټظخد ػٚػش أّخځ ٯيًس ٫ًْ٘ش ٳٸڀنخ: ن٬ڂ ٷخٽ ٳـخإًح ر

أؿڄ٪ رِحٷِ ػڂ أطٴپ ٷخٽ ٳټؤنڄخ ن٢٘ ڃن ٫ٸخٽ ٷخٽ: ٳؤ٤٫ٌنِ ؿ٬ٚ ٳٸڀض ٙ كظَ أٓؤٽ 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿظو ٳٸخٽ: ٻپ ٿ٬ڄَُ ڃن أٻپ رَٷْش رخ٣پ ٿٸي أٻڀض رَٷْش 

 كٶ.
 هلل ٫نو.كيّغ ح٬ٕٗغ رن ٷْْ حٿټنيُ ٍِٟ ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن ٫زي حهلل ٷخٽ:  - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ڃن كڀٲ ٫ڀَ ّڄْن ىٌ ٳْيخ ٳخؿَ ٿْٸظ٤٪ ريخ ڃخٽ حڃَة ڃٔڀڂ ٿٸِ حهلل ٫ِ ًؿپ ًىٌ -
َِ ٻخڅ ًحهلل ًٿٺ ٻخڅ رْنِ ًرْن ٍؿپ ڃن حٿْيٌى أٍٝ  ٫ڀْو ٯ٠زخڅ ٳٸخٽ ح٬ٕٗغ ٳ

ٳـلينِ ٳٸيڃظو اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٿٺ 
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رْنش ٷڀض: ٙ ٳٸخٽ ٿڀْيٌىُ: حكڀٲ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اًح ّلڀٲ ٳٌْىذ رڄخٿِ ٳؤنِٽ حهلل 
 ط٬خٿَ }اڅ حٿٌّن ّ٘ظًَڅ ر٬يي حهلل ًأّڄخنيڂ ػڄنخ ٷڀْٚ{ اٿَ آهَ حّٓش.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀڂ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ُّخى رن كي - 
 ٻڀْذ ٫ن ح٬ٕٗغ رن ٷْْ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٙ ّ٘ټَ حهلل ڃن ٙ ّ٘ټَ حٿنخّ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ٸْپ  - 

 ٫ن ڃٔڀڂ رن ى٠ْڂ ٫ن ح٬ٕٗغ رن ٷْْ ٷخٽ:رن ٣ڀلش 
أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ًٳي ٙ ًَّڅ أنِ أٳ٠ڀيڂ ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل -

انخ ن٫ِڂ أنټڂ ڃنخ ٷخٽ: نلن رنٌ حٿن٠َ رن ٻنخنش ٙ نٸٴٌح أڃنخ ًٙ ننظٴِ ڃن أرْنخ ٷخٽ: 
 نخنش اٙ ؿڀيطو حٿلي.ٳټخڅ ح٬ٕٗغ ّٸٌٽ: ٙ أًطَ رَؿپ نٴَ ٷَّ٘خ ڃن حٿن٠َ رن ٻ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ڃـخٿي ٫ن حٿ٬٘زِ  - 
 كيػنخ ح٬ٕٗغ رن ٷْْ ٷخٽ:

ٷيڃض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ًٳي ٻنيس ٳٸخٽ ٿِ ىپ ٿٺ ڃن ًٿي ٷڀض: -
خنو ٗز٪ حٿٸٌځ ٷخٽ: ٙ طٸٌٿن ٯٚځ ًٿي ٿِ ٳِ ڃوَؿِ اٿْٺ ڃن حرنش ؿي ًٿٌىىص أڅ ڃټ

ًٿٺ ٳبڅ ٳْيڂ ٷَس ٫ن ًأؿَح اًح ٷز٠ٌح ػڂ ًٿجن ٷڀض ًحٹ انيڂ ٿڄـزنش ڃلِنش انيڂ ٿڄـزنش 
 ڃلِنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّخى رن ٫زي حهلل رن حٿ٤ٴْپ حٿزټخثِ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن  - 
 ٗٸْٶ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃ٬ٌٔى ٷخٽ:

ظلٶ ريخ ڃخٙ ًىٌ ٳْيخ ٳخؿَ ٿٸِ حهلل ًىٌ ٫ڀْو ٯ٠زخڅ ڃن كڀٲ ٫ڀَ ّڄْن ٛزَح ّٔ-
ًاڅ طٜيّٸيخ ٿٴِ حٿٸَآڅ }اڅ حٿٌّن ّ٘ظًَڅ ر٬يي حهلل ًأّڄخنيڂ ػڄنخ ٷڀْٚ{ اٿَ آهَ حّٓش 
َِ أنِٿض ىٌه حّٓش اڅ ٍؿٚ حى٫َ ٍٻْخ ٿِ  ٷخٽ: ٳوَؽ ح٬ٕٗغ ًىٌ ّٸَإىخ ٷخٽ: ٳ

ٽ: ٗخىيحٹ أً ّڄْنو ٳٸڀض: أڃخ انو اڅ ٳخهظٜڄنخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخ
كڀٲ كڀٲ ٳخؿَح ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃن كڀٲ ٫ڀَ ّڄْن ٛزَح ّٔظلٶ ريخ 

 ڃخٙ ٿٸِ حهلل ًىٌ ٫ڀْو ٯ٠زخڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ًحثپ ٷخٽ: ىهپ ح٬ٕٗغ  - 

 رن ٷْْ ٳٸخٽ:
َِ نِٿض ٻخڅ رْنِ ًرْن ٍؿپ ڃخ ّليػټڂ أرٌ ٫زي حٿ- َكڄن ٳؤهزًَه ٳٸخٽ أ٬ٗغ: ٛيٵ ٳ

هٌٜڃش ٳِ أٍٝ ٳوخٛڄظو اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: أٿٺ رْنش ٷڀض: ٙ ٷخٽ: 
ٳْڄْنو ٷخٽ: ٷڀض: اًح ّلڀٲ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن كڀٲ ٫ڀَ ّڄْن 

ؿَ ٿٸِ حهلل ٫ِ ًؿپ ًىٌ ٫ڀْو ٯ٠زخڅ ٛزَح ٿْٸظ٤٪ ريخ ڃخٽ حڃَة ڃٔڀڂ ًىٌ ٳْيخ ٳخ
 ٷخٽ: ٳنِٿض }اڅ حٿٌّن ّ٘ظًَڅ ر٬يي حهلل ًأّڄخنيڂ ػڄنخ ٷڀْٚ{.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٿلَع رن ٓڀْڄخڅ ٫ن ٻَىًّ ٫ن  - 
 ح٬ٕٗغ رن ٷْْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ڃٔڀڂ ًىٌ ٳْيخ ٻخًد ٿٸِ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن كڀٲ ٫ڀَ ّڄْن ٛزَح ٿْٸظ٤٪ ريخ ڃخٽ حڃَة -
 ًىٌ أؿٌځ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ ًحثپ  - 
 ٫ن ٫زي حهلل ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:

ڃن كڀٲ ٫ڀَ ّڄْن ٻخًرخ ٿْٸظ٤٪ ريخ ڃخٽ ٍؿپ أً ٷخٽ أهْو ٿٸِ حهلل ٫ِ ًؿپ ًىٌ ٫ڀْو -
خڅ ًأنِٽ طٜيّٶ ًٿٺ ٳِ حٿٸَآڅ }اڅ حٿٌّن ّ٘ظًَڅ ر٬يي حهلل ًأّڄخنيڂ ػڄنخ ٷڀْٚ ٯ٠ز

أًٿجٺ ٙ هٚٵ ٿيڂ ٳِ حٓهَس{ اٿَ }٫ٌحد أٿْڂ{ ٷخٽ ٳڀٸْنِ ح٬ٕٗغ ٳٸخٽ: ڃخ كيػټڂ ٫زي 
َِ أنِٿض.  حهلل حٿٌْځ ٷخٽ: ٷڀض ٿو ٻٌح ًٻٌح ٷخٽ: ٳ

كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنِ ٫ٸْپ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ  - 
٣ڀلش ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو: أنزؤنخ ٫ٸْپ رن ٣ڀلش حٿٔڀڄِ ٫ن ڃٔڀڂ رن ى٠ْڂ ٫ن ح٬ٕٗغ 

 رن ٷْْ أنو ٷخٽ:
أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ًٳي ڃن ٻنيس ٷخٽ ٫ٴخڅ: ٙ ًَّنِ أٳ٠ڀيڂ ٷخٽ -

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلن رنٌ ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ن٫ِڂ أنٺ ڃنخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ ح
حٿن٠َ رن ٻنخنش ٙ نٸٴٌح أڃنخ ًٙ ننظٴِ ڃن أرْنخ ٷخٽ: ٷخٽ ح٬ٕٗغ ٳٌحهلل ٙ أٓڄ٪ أكيح نٴَ 

 ٷَّ٘خ ڃن حٿن٠َ رن ٻنخنش اٙ ؿڀيطو حٿلي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ڃلڄي رن ٣ڀلش رن ڃَٜٱ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

زي حٿَكڄن رن ٫يُ حٿټنيُ ٫ن ح٬ٕٗغ رن ٷْْ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ َّٗٺ حٿ٬خڃَُ ٫ن ٫
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 اڅ أٗټَ حٿنخّ هلل ٫ِ ًؿپ أٗټَىڂ ٿڀنخّ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ ٫ن حرن ٗزَڃش ٫ن أرِ ڃ٬َ٘ ٫ن  - 

 ح٬ٕٗغ رن ٷْْ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 حهلل ڃن ٙ ّ٘ټَ حٿنخّ.ٙ ّ٘ټَ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ أرٌ رټَ رن ٫ْخٕ ٫ن ٫خٛڂ رن  - 

أرِ حٿنـٌى ٫ن ٗٸْٶ رن ٓڀڄش ٫ن ٫زي حهلل رن ڃ٬ٌٔى ػٚػش أكخىّغ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀِ ًٓڀڂ:

و ٯ٠زخڅ ٷخٽ: ٳـخء ڃن حٷظ٤٪ ڃخٽ حڃَة ڃٔڀڂ رَْٰ كٶ ٿٸِ حهلل ٫ِ ًؿپ ًىٌ ٫ڀْ-
َِ ٻخڅ ىٌح حٿليّغ  ح٬ٕٗغ رن ٷْْ ٳٸخٽ: ڃخ ّليػټڂ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ: ٳليػنخه ٷخٽ: ٳ
هخٛڄض حرن ٫ڂ ٿِ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رجَ ٻخنض ٿِ ٳِ ّيه 
ٳـلينِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْنظٺ أنيخ رجَٹ ًاٙ ٳْڄْنو ٷخٽ ٷڀض: ّخ 

ٽ حهلل ڃخٿِ رْڄْنو ًاڅ طـ٬ڀيخ رْڄْنو طٌىذ رجَُ اڅ هٜڄِ حڃَإ ٳخؿَ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٌٍٓ
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٷظ٤٪ ڃخٽ حڃَة ڃٔڀڂ رَْٰ كٶ ٿٸِ حهلل ٫ِ ًؿپ 
ًىٌ ٫ڀْو ٯ٠زخڅ ٷخٽ: ًٷَأ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ }اڅ حٿٌّن ّ٘ظًَڅ ر٬يي 

 حهلل{ حّٓش.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن نڄَْ كيػنخ حٿلخٍع رن ٓڀْڄخڅ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٻَىًّ ٫ن ح٬ٕٗغ رن ٷْْ:
أڅ ٍؿٚ ڃن ٻنيس ًٍؿٚ ڃن ك٠َڃٌص حهظٜڄخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ٳِ أٍٝ رخٿْڄن ٳٸخٽ حٿل٠َڃِ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍِٟ حٯظٜزيخ ىٌح ًأرٌه ٳٸخٽ حٿټنيُ 
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ٍػظيخ ڃن أرِ ٳٸخٽ حٿل٠َڃِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٓظلڀٴو انو ڃخ ٬ّڀڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍِٟ ً
أنيخ أٍِٟ ًأٍٝ ًحٿيُ ًحٿٌُ حٯظٜزيخ أرٌه ٳظيْؤ حٿټنيُ ٿڀْڄْن ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: انو ٙ ّٸظ٤٪ ٫زي أً ٍؿپ رْڄْنو ڃخٙ اٙ ٿٸِ حهلل ٌّځ ّڀٸخه ًىٌ 

 أؿٌځ ٳٸخٽ حٿټنيُ: ىِ أٍٟو ًأٍٝ ًحٿيه.
 يّغ هِّڄش رن ػخرض ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.ك
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ٗيحى  - 

 ح٫َٕؽ ٫ن ٍؿپ ٫ن هِّڄش رن ػخرض:
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّؤطِ حٿَؿپ حڃَأطو ٳِ ىرَىخ.-
كيػنخ ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ كيػنخ كڄخى ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ - 

ارَحىْڂ ٫ن أرِ ٫زي حهلل حٿـيٿِ ٫ن هِّڄش رن ػخرض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٻخڅ ّٸٌٽ:

 ّڄٔق حٿڄٔخٳَ ٫ڀَ حٿوٴْن ػٚع ٿْخٽ ًحٿڄٸْڂ ٌّڃخ ًٿْڀش.-
ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًحرن ڃييُ ٷخٙ: كيػنخ ٬ٗزش ٫ - 

حٿلټڂ ًكڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن أرِ ٫زي حهلل حٿـيٿِ ٫ن هِّڄش رن ػخرض ٫ن حٿنزِ ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٳِ حٿڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن:

 ٌّځ ًٿْڀش ٿڀڄٸْڂ ًػٚػش أّخځ ًٿْخٿْين ٿڀڄٔخٳَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٷخٽ:  - 

َحىْڂ حٿظْڄِ ّليع ٫ن حٿلَع رن ٌّٓي ٫ن ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ ٫ن هِّڄش رن ٓڄ٬ض ار
 ػخرض ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:

 ػٚػش أّخځ ٷخٽ ٬ٗزش: أكٔزو ٷخٽ ًٿْخٿْين ٿڀڄٔخٳَ ٳِ حٿڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ حٿلـخؽ ٫ن ٫ڄًَ رن ٬ْٗذ ٫ن  - 

حهلل رن ىَڃِ ٫ن هِّڄش رن ػخرض ٫ن حٿ٬زِٔ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ٫زي
 ًٓڀڂ:

 ٙ ّٔظلِ حهلل ڃن حٿلٶ ٙ طؤطٌح حٿنٔخء ٳِ أ٫ـخُىن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ُحثيس أنزؤنخ حٿلـخؽ ٫ن ٫زي حهلل رن ىَڃِ ٫ن  - 

 ڂ ڃؼڀو.هِّڄش رن ػخرض ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

 هِّڄش ٫ن هِّڄش رن ػخرض حٕنٜخٍُ:
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَ حٙٓظ٤خرش ٳٸخٽ: ػٚػش أكـخٍ ٿْْ ٳْيخ ٍؿْ٪.-
ٌٍٜ كيػنخ ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿٜڄي ح٫ٕڄِ كيػنخ ڃن - 

رن ِّّي حٿظْڄِ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ ٫ن أرِ ٫زي حهلل حٿـيٿِ ٫ن هِّڄش رن ػخرض 
 حٕنٜخٍُ:

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: حڃٔلٌح ٫ڀَ حٿوٴخٱ ػٚػش أّخځ ًٿٌ حٓظِىنخه -
 ٿِحىنخ.
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رن حٿيخى ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل - 
 ٫ڄخٍس رن هِّڄش ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 اڅ حهلل ٙ ّٔظلِ ڃن حٿلٶ ٙ طؤطٌح حٿنٔخء ٳِ أىرخٍىن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

 ػخرض:ڃْڄٌڅ ٫ن أرِ ٫زي حهلل حٿـيٿِ ٓڄ٬و ّليع ٫ن هِّڄش رن 
ٓؤٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن ٳَهٚ ٿڀڄٔخٳَ ػٚػش أّخځ -

ًٿْخٿْين ًحٿڄڄٸْڂ ٌّڃخ ًٿْڀش ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ: ٓڄ٬ظو ڃن ٓٴْخڅ ڃَطْن ٌّٻَ ٿڀڄٸْڂ 
 ًٿٌ أ٣نذ حٿٔخثپ ٳِ ڃٔؤٿظو ٿِحىىڂ.

زْذ رن ػخرض ٫ن ارَحىْڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ك - 
٬ٓي ٫ن ٬ٓي رن ڃخٿٺ ًهِّڄش رن ػخرض ًأٓخڃش رن ُّي ٷخٿٌح: ٷخٽ ٌٍٓٽ حٿپ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ:
حٿ٤خ٫ٌڅ ٍؿِ أً ٫ٌحد ٫ٌد رو ٷٌځ ٳبًح ًٷ٪ رؤٍٝ ًأنظڂ ريخ ٳٚ طوَؿٌح ڃنيخ ًاًح -

 ٓڄ٬ظڂ رو رؤٍٝ ٳٚ طيهڀٌح ٫ڀْو.
ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرِ هِّڄش ٫ن ٫ڄخٍس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 رن هِّڄش ٫ن هِّڄش رن ػخرض ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حٿپ ٫ڀِ ًٓڀڂ:
 ٳِ حٙٓظنـخء ػٚػش أكـخٍ ٿْْ ٳْيخ ٍؿْ٪.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن كڄخى ًڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 رن ػخرض ٷخٽ:أرِ ٫زي حهلل حٿـيٿِ ٫ن هِّڄش 
 ؿ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڀڄٔخٳَ ػٚػخ ًٿڀڄٸْڂ ٌّڃخ ًٿْڀش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش كيػنِ أرٌ ؿ٬ٴَ حٿڄيّنِ  - 

٬ّنِ حٿو٤ڄِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫ڄخٍس رن ٫ؼڄخڅ رن ٓيپ رن كنْٲ ّليع ٫ن هِّڄش رن 
 ػخرض:

نو ّٸزپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٍأٍ ٳِ ڃنخڃو أ 
 ٳؤهزَه رٌٿٺ ٳنخًٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸزپ ؿزيظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ أرٌ ؿ٬ٴَ حٿو٤ڄِ  - 
 ٫ن ٫ڄخٍس رن هِّڄش رن ػخرض أڅ أرخه ٷخٽ:

نِ أٓـي ٫ڀَ ؿزيش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀِ ًٓڀڂ ٳؤهزَص رٌٿٺ ٌٍٓٽ ٍأّض ٳِ حٿڄنخځ أ-
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: اڅ حٿًَف ٙ طڀٸَ حٿًَف ًأٷن٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٍأٓو ىټٌح ٳٌٟ٪ ؿزيظو ٫ڀَ ؿزيش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
ٌْس ًحرن ٿي٬ْش ٷخٙ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي كيػنخ ك - 

كٔخڅ ڃٌٿَ ڃلڄي رن ٓيپ ٫ن ٬ْٓي رن أرِ ىٚٽ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڀِ ٫ن ىَڃِ رن 
٫ڄًَ حٿو٤ڄِ ٫ن هِّڄش رن ػخرض ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 اڅ حهلل ٙ ّٔظلِ ڃن حٿلٶ ٙ طؤطٌح حٿنٔخء ٳِ أىرخٍىن.-
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يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ أٓخڃش رن ُّي ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن ك - 
 هِّڄش رن ػخرض ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ڃن أٛخد ًنزخ أٷْڂ ٫ڀْو كي ًٿٺ حٿٌنذ ٳيٌ ٻٴخٍطو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلٔن رن ڃٌَٓ حْٕٗذ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ  - 

ٌى أنو ٓڄ٪ ٫ًَس ّليع ٫ن ٫ڄخٍس رن هِّڄش حٕنٜخٍُ ّليع ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حٕٓ
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ّؤطِ حٿ٤ْ٘خڅ حٗنٔخڅ ٳْٸٌٽ: ڃن هڀٶ حٿٔڄخًحص ٳْٸٌٽ حهلل ػڂ ّٸٌٽ ڃن هڀٶ حٍٕٝ -
 ٳْٸٌٽ حهلل كظَ ّٸٌٽ ڃن هڀٶ حهلل ٳبًح ًؿي أكيٻڂ ًٿٺ ٳڀْٸپ آڃنض رخهلل ًٌٍٓٿو ٛڀَ حهلل

 ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ  - 

٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ًكڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن أرِ ٫زي حهلل حٿـيٿِ ٫ن هِّڄش رن ػخرض ٫ن 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن ٷخٽ:

 ًٿْڀش. ٿڀڄٔخٳَ ػٚػش أّخځ ًٿْخٿْين ًٿڀڄٸْڂ ٌّځ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ى٘خځ ٫ن كڄخى ٫ن  - 

 ارَحىْڂ ٫ن أرِ ٫زي حهلل حٿـيٿِ ٫ن هِّڄش رن ػخرض ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ڃ٬َ٘  - 

أرِ ٫زي حٿَكڄن حٿـيٿِ ٫ن هِّڄش رن ػخرض حٕنٜخٍُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل  ٫ن حٿنو٬ِ ٫ن
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ڃؼڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ًأرٌ ن٬ْڂ ٷخٙ كيػنخ  - 
ٓٴْخڅ ٫ن أرْو ٫ن ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ ٫ن أرِ ٫زي حهلل حٿـيٿِ ٫ن 

 رن ػخرض:هِّڄش 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿ٬پ ٿڀڄٔخٳَ ػٚػخ ًٿڀڄٸْڂ ٌّڃخ ًٿْڀش ٷخٽ ًأّڂ حهلل ٿٌ -

 ڃ٠َ حٿٔخثپ ٳِ ڃٔؤٿظو ٿـ٬ڀيخ هڄٔخ ًٷخٽ أرٌ ن٬ْڂ ٌّځ ٿڀڄٸْڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن ى٘خځ كيػنِ ٫ڄًَ رن هِّڄش ٫ن أرْو  - 

 هِّڄش رن ػخرض:
ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ ٫ن حٙٓظ٤خرش ٳٸخٽ: ػٚػش أكـخٍ ٿْْ ٳْيخ أڅ ٌٍٓ-

 ٍؿْ٪.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًهڀٲ رن حٿٌٿْي ٷخٙ كيػنخ أرٌ ڃ٬َ٘ ٫ن ڃلڄي  - 

 رن ٫ڄخٍس رن هِّڄش رن ػخرض ٷخٽ:
كظَ ٷظپ ڃخ ُحٽ ؿيُ ٻخٳخ ٓٚكو ٌّځ حٿـڄپ كظَ ٷظپ ٫ڄخٍ رٜٴْن ٳٔپ ْٓٴو ٳٸخطپ -

 ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: طٸظپ ٫ڄخٍح حٿٴجش حٿزخٯْش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرِ ّليع ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل  - 

رن أٓخڃش رن حٿيخى أڅ ٫زْي حهلل رن حٿلْٜن حٿٌحٿزِ كيػو أڅ ىَڃِ رن ٫زي حهلل حٿٌحٷٴِ 
 ػخرض حٿو٤ڄِ كيػو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:كيػو أڅ هِّڄش رن 

 ٙ ّٔظلِْ حهلل ڃن حٿلٶ ػٚػخ ٙ طؤطٌح حٿنٔخء ٳِ أ٫ـخُىن.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ كټڂ ًكڄخى ٓڄ٬خ ارَحىْڂ  - 
 ٓڀڂ:٫ن أرِ ٫زي حهلل حٿـيٿِ ٫ن هِّڄش رن ػخرض ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً

 أنو ٍهٚ ػٚػش أّخځ ًٿْخٿْين ٿڀڄٔخٳَ ًٌّڃخ ًٿْڀش ٿڀڄٸْڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ أٓخڃش رن ُّي ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن  - 

 حرن هِّڄش رن ػخرض ٫ن أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ڃن أٛخد ًنزخ أٷْڂ ٫ڀْو كي ًٿٺ حٿٌنذ ٳيٌ ٻٴخٍطو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿڄؼنَ كيػنخ ى٘خځ رن أرِ ٫زي  - 

حهلل حٿيٓظٌحثِ كيػنخ كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن أرِ ٫زي حهلل حٿـيٿِ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٫ٸزش رن 
 ٫ڄًَ حٕنٜخٍُ ٷخٽ:

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّطَ أًٽ حٿڀْپ ًأ٤ًٓو ًآهَه.-
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ أرٌ ؿ٬ٴَ حٿو٤ڄِ كيػنخ ٫زي  - 

 ٫ن ٫ڄخٍس رن هِّڄش رن ػخرض أڅ أرخه ٷخٽ:
ٍأّض ٳِ حٿڄنخځ ٻؤنِ أٓـي ٫ڀَ ؿزيش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَص رٌٿٺ -

ٛڀَ حهلل  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: اڅ حٿًَف ٙ ّڀٸَ حٿًَف ًأٷن٪ ٌٍٓٽ حهلل
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٓو ىټٌح ٳٌٟ٪ ؿزيظو ٫ڀَ ؿزيش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ  - 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ حٙٓظنـخء:

ض ٫ن أرْو أڃخ ّـي أكيٻڂ ػٚػش أكـخٍ ٷخٽ: ًأهزَنِ ٍؿپ ٫ن ٫ڄخٍس رن هِّڄش رن ػخر-
 ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ػٚػش أكـخٍ ٿْْ ٳْين ٍؿْ٪.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ڃ٬َ٘  - 
حٿنو٬ِ ٫ن أرِ ٫زي حهلل حٿـيٿِ ٫ن هِّڄش رن ػخرض حٕنٜخٍُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ّخځ ًٿْخٿْين ٿڀڄٔخٳَ ًٌّځ ًٿْڀش ٿڀڄٸْڂ.ػٚػش أ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ كيػنِ أرِ ٫ن ارَحىْڂ  - 

 حٿظْڄِ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ ٫ن أرِ ٫زي حهلل حٿـيٿِ ٫ن هِّڄش رن ػخرض ٷخٽ:
أّڂ حهلل ٿٌ ڃ٠َ ؿ٬پ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚػش أّخځ ٿڀڄٔخٳَ ًٌّځ ًٿْڀش ٿڀڄٸْڂ ً-

 حٿٔخثپ ٳِ ڃٔؤٿظو ٿـ٬ڀيخ هڄٔخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ىٌ حرن ٳخٍّ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن  - 

 حٿِىَُ ٫ن حرن هِّڄش رن ػخرض حٕنٜخٍُ ٛخكذ حٿ٘يخىطْن ٫ن ٫ڄو:
 أڅ هِّڄش رن ػخرض حٕنٜخٍُ ٍأٍ ٳِ حٿڄنخځ أنو ٓـي ٫ڀَ ؿزيش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌٿٺ ٳخ٤ٟـ٪ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ًٷخٽ: ٛيٵ رٌٿٺ ٍإّخٹ ٳٔـي ٫ڀَ ؿزيش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ كيػنِ ٫ڄخٍس رن  - 
 ػو ًىٌ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:هِّڄش حٕنٜخٍُ أڅ ٫ڄو كي
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أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حرظخ٩ ٳَٓخ ڃڄن أ٫َحرِ ٳخٓظظز٬و حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
ًٓڀڂ ٿْٸ٠ْو ػڄن ٳَٓو ٳؤ٩َٓ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄِ٘ ًأر٤ؤ ح٫َٕحرِ ٳ٤ٴٶ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٍؿخٽ ٬ّظٌَٟڅ ح٫َٕحرِ ٳْٔخًڃٌڅ رخٿٴَّ ٙ ٬ًَّ٘څ أڅ حٿنزِ
حرظخ٫و كظَ ُحى ر٠٬يڂ ح٫َٕحرِ ٳِ حٿٌٔځ ٫ڀَ ػڄن حٿٴَّ حٿٌُ حرظخ٫و رو حٿنزِ ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنخىٍ ح٫َٕحرِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: اڅ ٻنض ڃزظخ٫خ ىٌح 

: حٿٴَّ ٳخرظ٬و ًاٙ ر٬ظو ٳٸخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٓڄ٪ نيحء ح٫َٕحرِ ٳٸخٽ
أًٿْْ ٷي حرظ٬ظو ڃنٺ ٷخٽ ح٫َٕحرِ ٙ ًحهلل ڃخ ر٬ظٺ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڀَ 
ٷي حرظ٬ظو ڃنٺ ٳ٤ٴٶ حٿنخّ ّڀًًٌڅ رخٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًح٫َٕحرِ ًىڄخ ّظَحؿ٬خڅ 
ٳ٤ٴٶ ح٫َٕحرِ ّٸٌٽ: ىڀڂ ٗيْيح ّ٘يي أنِ رخ٬ّظٺ ٳڄن ؿخء ڃن حٿڄٔڀڄْن ٷخٽ ٿ٫َٖحرِ 

ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّټن ٿْٸٌٽ اٙ كٸخ كظَ ؿخء هِّڄش ٳخٓظڄ٪ ٿڄَحؿ٬ش ًّڀٺ حٿنز
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃَحؿ٬ش ح٫َٕحرِ ٳ٤ٴٶ ح٫َٕحرِ ّٸٌٽ: ىڀڂ ٗيْيح ّ٘يي 
أنِ رخ٬ّظٺ ٷخٽ هِّڄش: أنخ أٗيي أنٺ ٷي رخ٬ّظو ٳؤٷزپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ 

ٜيّٸٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳـ٬پ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هِّڄش ٳٸخٽ: رڂ ط٘يي ٳٸخٽ: رظ
 ٗيخىس هِّڄش ٗيخىس ٍؿڀْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓټن رن ٍحٳ٪ أرٌ حٿلٔن حٿزخىڀِ كيػنخ ٛخٿق ٬ّنِ  - 
 حرن أرِ حٕه٠َ ٫ن حٿِىَُ أهزَنِ ٫ڄخٍس رن هِّڄش:

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳؤطَ أڅ هِّڄش ٍأٍ ٳِ حٿڄنخځ أنو ّٔـي ٫ڀَ ؿزيش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-
هِّڄش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حٿپ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَه ٷخٽ: ٳخ٤ٟـ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ ٿو: ٛيٵ ٍإّخٹ ٳٔـي ٫ڀَ ؿزيش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خڃَ رن ٛخٿق حٿِرَُْ كيػنِ ٌّنْ رن ِّّي ٫ن  - 

يخد ٫ن ٫ڄخٍس رن هِّڄش رن ػخرض حٕنٜخٍُ ًهِّڄش حٿٌُ ؿ٬پ ٌٍٓٽ حهلل حرن ٗ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗيخىطو ٗيخىس ٍؿڀْن ٷخٽ حرن ٗيخد:

ٳؤهزَنِ ٫ڄخٍس رن هِّڄش ٫ن ٫ڄو ًٻخڅ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ هِّڄش رن ػخرض ٍأٍ ٳِ حٿنٌځ أنو ّٔـي ٫ڀَ ؿزيش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

ٳـخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ًٿٺ ٳخ٤ٟـ٪ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٳٔـي ٫ڀَ ؿزيظو.

 كيّغ أرِ رَْ٘ حٕنٜخٍُ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كزْذ حٕنٜخٍُ ٷخٽ:  - 

َْ٘ ّليػخڅ ٫ن أرْيڄخ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄ٬ض حرن أرِ رَْ٘ ًحرنش أرِ ر
 أنو ٷخٽ ٳِ حٿلڄَ:

 أرَىًىخ رخٿڄخء ٳبنيخ ڃن ٳْق ؿينڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ًآڄخ٫ْپ رن ٫ڄَ ٫ن ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ  - 

 رټَ ٫ن ٫زخى رن طڄْڂ أڅ أرخ رَْ٘ حٕنٜخٍُ أهزَه:



   

 

 

Page 294 of 605 

 الجزءالخامس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٬ٞ أٓٴخٍه ٳؤٍٓپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  أنو ٻخڅ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ-
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌٍٓٙ: ٙ ّزٸْن ٳِ ٍٷزش ر٬َْ ٷٚىس ڃن ًطَ ًٙ ٷٚىس اٙ ٷ٬٤ض ٷخٽ 

 آڄخ٫ْپ: ٷخٽ: ًأكٔزو ٷخٽ: ًحٿنخّ ٳِ ْٛخڃيڂ.
ِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلخٵ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػن - 

 كزخڅ رن ًحٓ٪ ٫ن أرْو ٫ن ٫زي حهلل رن ُّي ًأرِ رَْ٘ حٕنٜخٍُ:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْيو ًٓڀڂ ٛڀَ ريڂ ًحص ٌّځ ٳڄَص حڃَأس رخٿز٤لخء ٳؤٗخٍ -

 اٿْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ طؤهَُ ٳَؿ٬ض كظَ ٛڀَ ػڂ ڃَص.
٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ ٷخٽ - 

 ىخًٍڅ ٷخٽ: كيػنخ ٫زي حهلل أهزَنِ ڃوَڃش ٫ن أرِ ٫ن ٬ْٓي رن نخٳ٪ ٷخٽ:
ٍآنِ أرٌ رَْ٘ حٕنٜخٍُ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ أٛڀِ ٛٚس -

حٿ٠لَ كْن ٣ڀ٬ض حٿ٘ڄْ ٳ٬خد ٫ڀِ ًٿٺ ًنيخنِ ػڂ ٷخٽ: اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ٌح كظَ طَطٴ٪ حٿ٘ڄْ ٳ٬خد ٫ڀِ ًٿٺ ًنيخنِ ػڂ ٷخٽ: اڅ ٌٍٓٽ حهلل ًٓڀڂ ٷخٽ: ٙ طٜڀ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْيو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٙ طٜڀٌح كظَ طَطٴ٪ حٿ٘ڄْ ٳبنيخ ط٤ڀ٪ رْن ٷَنِ حٿ٤ْ٘خڅ.
 كيّغ ىِحٽ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ رن ٬ٓي أهزَنِ ِّّي رن ن٬ْڂ رن  - 
 أرْو ٷخٽ: ىِحٽ ٫ن

ٻخڅ ڃخ٫ِ رن ڃخٿٺ ٳِ كـَ أرِ ٳؤٛخد ؿخٍّش ڃن حٿلِ ٳٸخٽ ٿو أرِ: حثض ٌٍٓٽ حهلل -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَه رڄخ ٛن٬ض ٿ٬پ ّٔظٰٴَ ٿٺ ًانڄخ َّّي رٌٿٺ ٍؿخء أڅ ّټٌڅ 
ٿو ڃوَؽ ٳؤطخه ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ُنْض ٳؤٷڂ ٫ڀِ ٻظخد حهلل ٳؤ٫َٝ ٫نو ػڂ أطخه 

: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ُنْض ٳؤٷڂ ٫ڀِ ٻظخد حهلل ػڂ أطخىو حٿؼخٿؼش ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿؼخنْش ٳٸخٽ
انِ ُنْض ٳؤٷڂ ٫ڀِ ٻظخد حهلل ػڂ أطخه حٿَحر٬ش ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ُنْض ٳؤٷڂ ٫ڀِ 
ٻظخد حهلل ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: انٺ ٷي ٷڀظيخ أٍر٪ ڃَحص ٳْڄن ٷخٽ: رٴٚنش 

٬ظيخ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ىيپ رخَٗطيخ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ىپ ؿخڃ٬ظيخ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ٷخٽ: ىپ ٟخؿ
ٳؤڃَ رو أڅ َّؿڂ ٷخٽ: ٳؤهَؽ رو اٿَ حٿلَس ٳڀڄخ ٍؿڂ ٳٌؿي ڃْ حٿلـخٍس ؿ٩ِ ٳوَؽ 
ّ٘ظي ٳڀٸْو ٫زي حهلل رن أنْْ ًٷي أ٫ـِ أٛلخرو ٳن٩ِ ٿو ر٧ٌْٲ ر٬َْ ٳَڃخه رو ٳٸظڀو ٷخٽ: 

ڀڂ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ: ىٚ طَٻظڄٌه ٿ٬ڀو ّظٌد ٳْظٌد حهلل ػڂ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ
٫ڀْو ٷخٽ ى٘خځ: ٳليػنِ ِّّي رن ن٬ْڂ رن ىِحٽ ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٷخٽ ٕرِ كْن ٍآه ًحهلل ّخ ىِحٽ ٿٌ ٻنض ٓظَطو رؼٌرٺ ٻخڅ هَْح ڃڄخ ٛن٬ض رو.
خڅ ٬ّنِ حرن ُّي حٿ٤٬خٍ كيػنِ ّلَْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أر - 

 أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ن٬ْڂ رن ىِحٽ:
أڅ ىِحٙ ٻخڅ حٓظؤؿَ ڃخ٫ِ رن ڃخٿٺ ًٻخنض ٿو ؿخٍّش ّٸخٽ ٿيخ: ٳخ٣ڄش ٷي أڃڀټض ًٻخنض -

ط٫ََ ٯنڄخ ٿيڂ ًاڅ ڃخ٫ِح ًٷ٪ ٫ڀْيخ ٳؤهزَ ىِحٙ ٳوي٫و ٳٸخٽ: حن٤ڀٶ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ 
ًٓڀڂ ٳؤهزَه ٫َٔ أڅ ّنِٽ ٳْٺ ٷَآڅ ٳؤڃَ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَؿڂ  حهلل ٫ڀْو

ٳڀڄخ ٠٫ظو ڃْ حٿلـخٍس حن٤ڀٶ ٬َّٔ ٳخٓظٸزڀو ٍؿپ رڀلَ ؿًٍِ أً ٓخٵ ر٬َْ ٳ٠َرو 
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رو ٳ٫َٜو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًّڀٺ ّخ ىِحٽ ٿٌ ٻنض ٓظَطو رؼٌرٺ ٻخڅ 
 هَْح ٿٺ.

كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
 ٫ن ِّّي رن ن٬ْڂ ٫ن أرْو أڅ ڃخ٫ِ رن ڃخٿٺ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ:

َِ ٻظخد حهلل ٳؤ٫َٝ ٫نو أٍر٪ ڃَحص ػڂ أڃَ رَؿڄو ٳڀڄخ ڃٔظو حٿلـخٍس ٷخٽ ٫زي - أٷڂ ٫ڀ
ًهَؽ ٫زي حهلل رن أنْْ أً حٿَكڄن: ًٷخٽ ڃَس: ٳڀڄخ ٠٫ظو حٿلـخٍس أؿ٩ِ ٳوَؽ ّ٘ظي 

أنْ رن نخىّش ٳَڃخه ر٧ٌْٲ كڄخٍ ٳ٫َٜو ٳؤطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳليػو رؤڃَه 
ٳٸخٽ: ىٚ طَٻظڄٌه ٿ٬ڀو أڅ ّظٌد ٳْظٌد حهلل ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ: ّخ ىِحٽ ٿٌ ٓظَطو رؼٌرٺ ٻخڅ 

 هَْح ٿٺ.
نِ ِّّي رن ن٬ْڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ رن ٬ْٓي أهزَ - 

 ىِحٽ ٫ن أرْو:
أڅ ڃخ٫ِ رن ڃخٿٺ ٻخڅ ٳِ كـَه ٷخٽ: ٳڀڄخ ٳـَ ٷخٽ ٿو: حثض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٳؤهزَه ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿو ًٿٸْو: ّخ ىِحٽ أڃخ ٿٌ ٻنض ٓظَطو 
 رؼٌرٺ ٿټخڅ هَْح ڃڄخ ٛن٬ض رو.

٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ: كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 
 ٓڄ٬ض ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ّليع ٫ن حرن ىِحٽ ٫ن أرْو:

أنو ًٻَ ْٗجخ ڃن أڃَ ڃخ٫ِ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ًٓڀڂ: ٿٌ ٻنض ٓظَطو رؼٌرٺ ٻخڅ هَْح ٿٺ.

ًى حٿ٤ْخٿِٔ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ّلَْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىح - 
٬ْٓي ٷخٽ: ٓڄ٬ض ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ّليع ٫ن حرن ىِحٽ ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو:
 ًّلٺ ّخ ىِحٽ ٿٌ ٓظَطو ٬ّنِ ڃخ٫ِح رؼٌرٺ ٻخڅ هَْح ٿٺ.-

 كيّغ أرِ ًحٷي حٿڀْؼِ ٍِٟ حهلل ٫نو.
ڄن رن ڃييُ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٟڄَس رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَك - 

 ٬ْٓي ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل أڅ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ٫نو ٓؤٽ أرخ ًحٷي حٿڀْؼِ:
ِرَڂ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ حٿ٬ْي ٷخٽ: ٻخڅ ّٸَأ: د }ٵ{ رٸخٱ ً -

 }حٷظَرض{.
نِ حرن ٬ٓي كيػنِ ٫ٸْپ رن هخٿي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ ٬ّ - 

 ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٓنخڅ رن أرِ ٓنخڅ حٿيإٿِ ػڂ حٿـني٫ِ ٫ن أرِ ًحٷي حٿڀْؼِ:
أنيڂ هَؿٌح ٫ن ڃټش ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ كنْن ٷخٽ: ًٻخڅ ٿڀټٴخٍ -

ٓيٍس ٬ّټٴٌڅ ٫نيىخ ٬ًّڀٸٌڅ ريخ أٓڀلظيڂ ّٸخٽ ٿيخ: ًحص أنٌح١ ٷخٽ: ٳڄٍَنخ رٔيٍس 
حء ٨٫ْڄش ٷخٽ: ٳٸڀنخ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل حؿ٬پ ٿنخ ًحص أنٌح١ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ه٠َ

٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀظڂ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٻڄخ ٷخٽ ٷٌځ ڃٌَٓ حؿ٬پ ٿنخ اٿيخ ٻڄخ ٿيڂ آٿيش ٷخٽ: انټڂ 
 ٷٌځ طـيڀٌڅ انيخ ٿٔنن ٿظَٻزن ٓنن ڃن ٻخڅ ٷزڀټڂ ٓنش ٓنش.
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ن حٿٸخٓڂ ٫ن حًُٕح٫ِ ٫ن كٔخڅ رن ٤٫ْش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي ر - 
 ٫ن أرِ ًحٷي حٿڀْؼِ ٷخٽ: ٷڀض:

ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ رؤٍٝ طْٜزنخ ريخ ڃوڄٜش ٳڄخ ّلپ ٿنخ ڃن حٿڄْظش ٷخٽ: اًح ٿڂ ط٤٠زلٌح -
 ًٿڂ طٰظزٸٌح ًٿڂ طلظٴئًح رٸٚ ٳ٘ؤنټڂ ريخ.

ّؾ أهزَنِ ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَ - 
 رن ٫ؼڄخڅ ٫ن نخٳ٪ رن َٓؿْ ٷخٽ:

٫ينخ أرخ ًحٷي حٿزټَُ ًٷخٽ حرن رټَ: حٿزيٍُ ٳِ ًؿ٬و حٿٌُ ڃخص ٳْو ٳٔڄ٬و ّٸٌٽ: ٻخڅ -
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهٲ حٿنخّ ٛٚس ٫ڀَ حٿنخّ ًأ٣ٌٽ حٿنخّ ٛٚس ٿنٴٔو 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٓنخڅ رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 ٓنخڅ حٿيّڀِ ٫ن أرِ ًحٷي حٿڀْؼِ ٷخٽ:
هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزپ كنْن ٳڄٍَنخ رٔيٍس ٳٸڀض: ّخ نزِ حهلل -

حؿ٬پ ٿنخ ىٌه ًحص أنٌح١ ٻڄخ ٿڀټٴخٍ ًحص أنٌح١ ًٻخڅ حٿټٴخٍ ّن٣ٌٌڅ رٔٚكيڂ رٔيٍس 
خٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: حهلل حٻزَ ىٌح ٻڄخ ٷخٿض رنٌح آَحثْپ ٬ًّټٴٌڅ كٌٿيخ ٳٸ

 ٿڄٌَٓ حؿ٬پ ٿنخ اٿيخ ٻڄخ ٿيڂ آٿيش انټڂ طَٻزٌڅ ٓنن حٿٌّن ڃن ٷزڀټڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي كيػنخ ڃٔڀڂ كيػنخ حًُٕح٫ِ كيػنخ كٔخڅ رن  - 

 ٤٫ْش ٫ن أرِ ًحٷي حٿڀْؼِ أنيڂ ٷخٿٌح:
حهلل انخ رؤٍٝ طْٜزنخ ريخ حٿڄوڄٜش ٳڄظَ طلپ ٿنخ حٿڄْظش ٷخٽ: اًح ٿڂ ط٤ٜزلٌح ّخ ٌٍٓٽ -

 ًٿڂ طٰظزٸٌح ًٿڂ طلظٴئًح ٳ٘ؤنټڂ ريخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ آلخٵ رن ٓڀْڄخڅ كيػنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن  - 

 حٿِىَُ ٫ن ٓنخڅ رن أرِ ٓنخڅ حٿيإٿِ ٫ن أرِ ًحٷي حٿڀْؼِ ٷخٽ:
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ كنْن ٳٌٻَ ڃ٬نَ كيّغ ڃ٬ڄَ ًڃ٬ڄَ أطڂ هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ 

 كيّؼخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ًكڄخى رن هخٿي حٿڄ٬نِ ٷخٙ كيػنخ ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن ىّنخٍ ٷخٽ ٫زي حٿٜڄي ٳِ كيّؼو:
ٷخٽ: ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل كيػنخ ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ًحٷي حٿڀْؼِ -

٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ًريخ نخّ ٬ّڄيًڅ اٿَ أٿْخص حٿٰنڂ ًأٓنڄش حٗرپ ٳْـزٌنيخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃخ ٷ٤٪ ڃن حٿزيْڄش ًىِ كْش ٳيِ ڃْظش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل رن  - 
 خٍ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ًحٷي حٿڀْؼِ ٷخٽ:ىّن
ٿڄخ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش ًحٿنخّ ّـزٌڅ أٓنڄش حٗرپ ًّٸ٬٤ٌڅ -

 أٿْخص حٿٰنڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃخ ٷ٤٪ ڃن حٿزيْڄش ًىِ كْش ٳيِ ڃْظش.
ْي رن ڃنٌٍٜ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃلڄي ٫ن ُّي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ٓ - 

 رن أٓڀڂ ٫ن ًحٷي رن أرِ ًحٷي حٿڀْؼِ ٫ن أرْو:
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿنٔخثو ٳِ كـظو ىٌه ػڂ ٧يٌٍ حٿلَٜ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ى٘خځ رن ٬ٓي ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن  - 
 ٷي حٿڀْؼِ ٷخٽ:٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ًح

ٻنخ نؤطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أنِٽ ٫ڀْو ٳْليػنخ ٳٸخٽ ٿنخ ًحص ٌّځ: اڅ حهلل ٫ِ -
ًؿپ ٷخٽ: انخ أنِٿنخ حٿڄخٽ ٗٷخځ حٿٜٚس ًاّظخء حٿِٻخس ًٿٌ ٻخڅ ٙرن آىځ ًحى ٕكذ أڅ 

آىځ اٙ  ّټٌڅ اٿْو ػخڅ ًٿٌ ٻخڅ ٿو ًحىّخڅ ٕكذ أڅ ّټٌڅ اٿْيڄخ ػخٿغ ًٙ ّڄٖ ؿٌٱ حرن
 حٿظَحد ػڂ ّظٌد حهلل ٫ڀَ ڃن طخد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كَد ٬ّنِ حرن ٗيحى كيػنخ ّلَْ  - 
٬ّنِ حرن أرِ ٻؼَْ كيػنِ آلخٵ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش ٫ن كيّغ أرِ ڃَس أڅ أرخ 

 ًحٷي حٿڀْؼِ كيػو ٷخٽ:
ًٓڀڂ اً ڃَ ػٚػش نٴَ ٳـخء أكيىڂ ٳٌؿي ٳَؿش  رْنڄخ نلن ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

ٳِ حٿلڀٸش ٳـڀْ ًؿڀْ حٓهَ ڃن ًٍحثيڂ ًحن٤ڀٶ حٿؼخٿغ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ: أٙ أهزَٻڂ روَْ ىئٙء حٿنٴَ ٷخٿٌح: رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: أڃخ حٿٌُ ؿخء ٳـڀْ 

 ڃنو ًأڃخ حٿٌُ حن٤ڀٶ ٍؿپ ٳؤًٍ ٳآًحه حهلل ًحٿٌُ ؿڀْ ڃن ًٍحثټڂ ٳخٓظلَ ٳخٓظلَ حهلل
 أ٫َٝ ٳؤ٫َٝ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 
 ٫ؼڄخڅ رن هؼْڂ ٫ن نخٳ٪ رن َٓؿْ ٷخٽ:

٫ينخ أرخ ًحٷي حٿټنيُ ٳِ ڃَٟو حٿٌُ طٌٳِ ٳْو ٷخٽ: ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 ٛٚس رخٿنخّ ًأ٣ٌٽ حٿنخّ ٛٚس ٿنٴٔو. أهٲ حٿنخّ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ: - 
أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ: أهزَنِ ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ رن هؼْڂ ٫ن نخٳ٪ رن َٓؿْ ٷخٽ: ٫ينخ -

 أرخ ًحٷي حٿټنيُ ٷخٽ حرن رټَ: حٿزيٍُ ٳِ ًؿ٬و حٿٌُ ڃخص ٳْو ٳٌٻَ حٿليّغ.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن حٿنٌٗـخڅ ًىٌ أرٌ ؿ٬ٴَ حٿٌّٔيُ كيػنخ  كيػنخ - 

 حٿيٍحًٍىُ كيػنِ ُّي رن أٓڀڂ ٫ن حرن أرِ ًحٷي حٿڀْؼِ ٫ن أرْو:
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀِ ًٓڀڂ ٷخٽ ًُٕحؿو ٳِ كـش حٿٌىح٩ ىٌه ػڂ ٧يٌٍ حٿلَٜ.-
نخ ٳڀْق ٫ن ٟڄَس رن ٬ْٓي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًَّٓؾ ٷخٙ كيػ - 

 ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش رن ڃ٬ٌٔى ٫ن أرِ ًحٷي حٿڀْؼِ ٷخٽ:
ٓؤٿنِ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٫ڄخ ٷَأ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٛٚس -

حٿ٬ْيّن ٷخٽ َّٓؾ: ِرَڂ ٷَأ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٛٚس حٿوًَؽ ٷخٽ: ٳٸڀض: 
 رض حٿٔخ٫ش ًحن٘ٶ حٿٸڄَ{ ً }ٵ ًحٿٸَآڅ حٿڄـْي{.ٷَأ }حٷظَ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ُحثيس كيػنخ ٫زي حهلل  - 
 رن ٫ؼڄخڅ ٫ن هؼْڂ كيػنخ نخٳ٪ رن َٓؿْ:

أنو ىهپ ٫ڀَ أرِ ًحٷي حٿڀْؼِ ٛخكذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃَٟو حٿٌُ ڃخص -
ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ أهٲ حٿنخّ ٛٚس ٫ڀَ حٿنخّ ًأىًڃو ٳْو ٳٸخٽ: اڅ ٍ

 ٫ڀَ نٴٔو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
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 كيّغ ٓٴْخڅ رن أرِ ُىَْ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ِّّي رن هْٜٴش ٫ن  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ: حٿٔخثذ رن ِّّي ٫ن ٓٴْخڅ رن أرِ ُىَْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ
ڃن حٷظنَ ٻڀزخ ٙ ّٰنِ ڃن ٩ٍُ أً ٩َٟ نٸٚ ڃن ٫ڄڀو ٻپ ٌّځ ٷَْح١ ٷخٽ حٿٔخثذ: -

ٳٸڀض ٿٔٴْخڅ: أنض ٓڄ٬ض ىٌح ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ن٬ڂ ًٍد ىٌح 
 حٿڄٔـي.

نِ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿيخٗڄِ أنزؤنخ آڄخ٫ْپ ٬ّ - 
ؿ٬ٴَ أهزَنِ ِّّي رن هْٜٴش أڅ رَٔ رن ٬ْٓي أهزَه أنو ٳِ ڃـڀْ حٿڀْؼْْن ٌّٻًَڅ أڅ 

 ٓٴْخڅ أهزَىڂ:
أڅ ٳَٓو أ٫ْض رخٿ٬ٸْٶ ًىٌ ٳِ ر٬غ ر٬ؼيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَؿ٪ اٿْو -

 ّٔظلڄڀو ٳ٫ِڂ ٓٴْخڅ ٻڄخ ًٻًَح أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ڃ٬و ّزظِٰ ٿو ر٬َْح
ٳڀڂ ّـي اٙ ٫ني أرِ ؿيڂ رن كٌّٴش حٿ٬يًُ ٳٔخڃو ٿو ٳٸخٽ ٿو أرٌ ؿيڂ ٙ أر٬ْټو ّخ ٌٍٓٽ 
حهلل ًٿټن هٌه ٳخكڄپ ٫ڀْو ڃن ٗجض ٳ٫ِڂ أنو أهٌه ڃنو ػڂ هَؽ كظَ اًح رڀٮ رجَ حٕىخد 
٫ُڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٌّٗٺ حٿزنْخڅ أڅ ّؤطِ ىٌح حٿڄټخڅ ًٌّٗٺ حٿ٘خځ 

ؤطْو ٍؿخٽ ڃن أىپ ىٌح حٿزڀي ٳ٬ْـزيڂ ٍّٴو ًٍهخإه ًحٿڄيّنش هَْ ٿيڂ ٿٌ ٻخنٌح أڅ ّٴظظق ٳْ
٬ّڀڄٌڅ ػڂ ّٴظق حٿ٬َحٵ ٳْؤطِ ٷٌځ ّزٌٔڅ ٳْظلڄڀٌڅ رؤىڀْيڂ ًڃن أ٣خ٫يڂ ًحٿڄيّنش هَْ 
ٿيڂ ٿٌ ٻخنٌح ٬ّڀڄٌڅ اڅ ارَحىْڂ ى٫خ ٕىپ ڃټش ًانِ أٓؤٽ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أڅ ّزخٍٹ ٿنخ 

 ٿنخ ٳِ ڃينخ ڃؼپ ڃخ رخٍٹ ٕىپ ڃټش.ٳِ ٛخ٫نخ ًأڅ ّزخٍٹ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ى٘خځ رن ٫ًَس  - 

٫ن أرْو ٫ن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن ٓٴْخڅ رن أرِ ُىَْ حٿزيُِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

ؤىڀْيڂ ًڃن أ٣خ٫يڂ ًحٿڄيّنش هَْ ٿيڂ ٿٌ ٻخنٌح ّٴظق حٿْڄن ٳْؤطِ ٷٌځ ّزٌٔڅ ٳْظلڄڀٌڅ ر-
 ٬ّڀڄٌڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٫َْٔ أهزَنِ ڃخٿٺ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس  - 
٫ن أرْو ٫ن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن ٓٴْخڅ رن أرِ ُىَْ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 حٿليّغ. ّٴظق حٿْڄن ٳْؤطِ ٷٌځ ّزٌٔڅ ٳٌٻَ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس  - 

 ٫ن أرْو ٫ن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن ٓٴْخڅ رن أرِ ُىَْ ٷخٽ حرن حٿِرَْ:
أهزَص أنو رخٿڄٌٓڂ ٳؤطْظو ٳٔؤٿظو ٳؤهزَنِ ٳٸخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ْـِء أٷٌحځ ّزٌٔڅ ٷخٽ: ٻڀيخ ٳظلٌح ًٷخٽ: ّزٌٔڅ.ّٸٌٽ: طٴظلٌڅ حٿ٘خځ ٳ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن ِّّي رن هْٜٴش ٫ن  - 

حٿٔخثذ رن ِّّي أنو أهزَه أنو ٓڄ٪ ٓٴْخڅ رن أرِ ُىَْ ًىٌ ٍؿپ ڃن ٗنٌأس ڃن 
 ٽ:أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّليع نخٓخ ڃ٬و ٫ني رخد حٿڄٔـي ّٸٌ
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ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن حٷظنَ ٻڀزخ ٙ ّٰنِ ٫نو ٫ٍُخ ًٙ -
٫َٟخ نٸٚ ڃن ٫ڄڀو ٻپ ٌّځ ٷَْح١ ٷخٽ: أنض ٓڄ٬ض ىٌح ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٷخٽ: أُ ًٍد ىٌح حٿڄٔـي.
 كيّغ أرِ ٫زي حٿَكڄن ٓٴْنش ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٬ْٓي رن ؿڄيخڅ )ف(  كيػنخ ٫زي - 
٫ًزي حٿٜڄي كيػنِ ٬ْٓي رن ؿڄيخڅ ٫ن ٓٴْنش ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
حٿوٚٳش ػٚػٌڅ ٫خڃخ ػڂ ّټٌڅ ر٬ي ًٿٺ حٿڄڀٺ ٷخٽ ٓٴْنش أڃٔٺ هٚٳش أرِ رټَ ٍِٟ حهلل -

ش ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ٫نو ٫َ٘ ٓنْن ًهٚٳش ٫ؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ٫نو ط٬خٿَ ٫نو ٓنظْن ًهٚٳ
 حػنِ ٫َ٘ ٓنش ًهٚٳش ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ٫نو ٓض ٓنْن ٍِٟ حهلل ٫نيڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٫ڀِ ٬ّنِ حرن ڃزخٍٹ ٫ن ّلَْ ٫ن ٓٴْنش: - 
 ٻڀيخ.أڅ ٍؿٚ ٓخ١ نخٷظو رـٌٽ ٳٔؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَىڂ رؤ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٫َْٔ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ٬ْٓي رن  - 

 ؿڄيخڅ ٫ن ٓٴْنش:
 أنو ٻخڅ ّلڄپ ْٗجخ ٻؼَْح ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنض ٓٴْنش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ٬ْٓي رن  - 

 ٷخٽ: ؿڄيخڅ
ٓڄ٬ض ٓٴْنش ّليع أڅ ٍؿٚ ٟخٱ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ٳٜن٬ٌح ٿو ٬٣خڃخ ٳٸخٿض ٳخ٣ڄش -

ٍِٟ حهلل ٫نيخ: ٿٌ ى٫ٌنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٻپ ڃ٬نخ ٳؤٍٓڀٌح اٿْو ٳـخء 
ٳؤهٌ ر٠٬خىطِ حٿزخد ٳبًح ٷَحځ ٷي َٟد رو ٳِ نخكْش حٿزْض ٳڀڄخ ٍآه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ٳٸخٿض ٳخ٣ڄش ٿ٬ڀِ حطز٬و ٳٸپ ٿو: ڃخ ٍؿ٬ٺ ٷخٽ: ٳظز٬و ٳٸخٽ: ڃخ ٍؿ٬ٺ ّخ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿ٪ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: انو ٿْْ ٿِ أً ٿْْ ٿنزِ أڅ ّيهپ رْظخ ڃًِٷخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ٬ْٓي  - 
 ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:رن ؿڄيخڅ كيػنِ ٓٴْنش أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٿنز

 حٿوٚٳش ػٚػٌڅ ٫خڃخ ػڂ حٿڄڀٺ ٳٌٻَه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫ڄَحڅ حٿزـڀِ ٫ن  - 

 ڃٌٿَ ٕځ ٓڀڄش ٷخٽ:
ٻنض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳخنظيْنخ اٿَ ًحى ٷخٽ: ٳـ٬ڀض أ٫زَ حٿنخّ أً -

خٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃخ ٻنض حٿٌْځ اٙ ٓٴْنش أً ڃخ أنض أكڄڀيڂ ٷخٽ: ٳٸ
 اٙ ٓٴْنش ٷْپ ٿَّ٘ٺ ىٌ ٓٴْنش ڃٌٿَ أځ ٓڀڄش ٍِٟ حهلل ٫نيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٬ْٓي رن ؿڄيخڅ ٫ن  - 
 ٓٴْنش ٷخٽ:

ٳِ ٓٴَ ٳټڀڄخ أ٫ْخ ر٬ٞ حٿٸٌځ أٿٸَ ٫ڀِ ْٓٴو  ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-
ًطَٓو ًٍڃلو كظَ كڄڀض ڃن ًٿٺ ْٗجخ ٻؼَْح ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنض 

 ٓٴْنش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٬ْٓي رن ؿڄيخڅ  - 
 كيػنخ ٓٴْنش أرٌ ٫زي حٿَكڄن:

خٿذ ٍِٟ حهلل ٫نو ٳٜن٪ ٿو ٬٣خڃخ ٳٸخٿض ٳخ٣ڄش: ٿٌ أڅ ٍؿٚ أٟخٳو ٫ڀِ رن أرِ ٣-
ى٫ٌنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ نلٌ كيّغ أرِ ٻخڃپ ٳي٫ٌه ٳـخء ٳٌٟ٪ ّيه 
٫ڀَ ٠٫خىطِ حٿزخد ٳَأٍ ٷَحڃخ ٳِ نخكْش حٿزْض ٳَؿ٪ ٳٸخٿض ٳخ٣ڄش ٿ٬ڀِ حٿلٸو ٳٸپ ٿو: 

 ڃًِٷخ. ِٿَڂ ٍؿ٬ض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ: انو ٿْْ ٿِ أڅ أىهپ رْظخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٬ْٓي رن ؿڄيخڅ  - 

 ٫ن ٓٴْنش أرِ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ:
 ح٫ظٸظنِ أځ ٓڀڄش ًحٗظ٣َض ٫ڀِ أڅ أهيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٫خٕ.-
زِٔ ٻٌٳِ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ كَ٘ؽ رن نزخطش حٿ٬ - 

 ٬ْٓي رن ؿڄيخڅ كيػنِ ٓٴْنش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
حٿوٚٳش ٳِ أڃظِ ػٚػٌڅ ٓنش ػڂ ڃڀټخ ر٬ي ًٿٺ ػڂ ٷخٽ ٿِ ٓٴْنش أڃٔٺ هٚٳش أرِ رټَ -

ًهٚٳش ٫ڄَ ًهٚٳش ٫ؼڄخڅ ًأڃٔٺ هٚٳش ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڂ ٷخٽ: ٳٌؿينخىخ 
ًٿٺ ٳِ حٿوڀٴخء ٳڀڂ أؿيه ّظٴٶ ٿيڂ ػٚػٌڅ ٳٸڀض ٿ٬ْٔي: أّن ٿٸْض ػٚػْن ٓنش ػڂ ن٨َص ر٬ي 

ٓٴْنش ٷخٽ: ٿٸْظو رز٤ن نوپ ٳِ ُڃن حٿلـخؽ ٳؤٷڄض ٫نيه ػڄخڅ ٿْخٽ أٓؤٿو ٫ن أكخىّغ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷڀض ٿو: ڃخ حٓڄٺ ٷخٽ: ڃخ أنخ رڄوزَٹ ٓڄخنِ ٌٍٓٽ 

َڂ ٓڄخٹ ٓٴْنش ٷخٽ: هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓٴْنش ٷڀض: ًِٿ
٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬و أٛلخرو ٳؼٸپ ٫ڀْيڂ ڃظخ٫يڂ ٳٸخٽ ٿِ: حر٢ٔ ٻٔخءٹ ٳز٤ٔظو ٳـ٬ڀٌح ٳْو 
َِ ٳٸخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: حكڄپ ٳبنڄخ أنض ٓٴْنش  ڃظخ٫يڂ ػڂ كڄڀٌه ٫ڀ

هڄٔش أً ٓظش أً ٓز٬ش ڃخ ػٸپ ٳڀٌ كڄڀض ٌّڃجٌ ًٷَ ر٬َْ أً ر٬َّْن أً ػٚػش أً أٍر٬ش أً 
 ٫ڀِ اٙ أڅ ّـٴٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ كَ٘ؽ كيػنِ ٬ْٓي رن ؿڄيخڅ ٫ن  - 
 ٓٴْنش ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ:

٫ْنو حٿٍَْٔ ر٬ْنو حٿْڄنَ أٙ انو ٿڂ ّټن نزِ ٷڀزِ اٙ ٷي كٌٍ حٿيؿخٽ أڃظو ىٌ أ٫ٌٍ -
٧ٴَس ٯڀ٨ْش ڃټظٌد رْن ٫ْنْو ٻخٳَ ّوَؽ ڃ٬و ًحىّخڅ أكيىڄخ ؿنش ًحٓهَ نخٍ ٳنخٍه 
ؿنش ًؿنظو نخٍ ڃ٬و ڃڀټخڅ ڃن حٿڄٚثټش ّ٘زيخڅ نزْْن ڃن حٕنزْخء ٿٌ ٗجض ٓڄْظيڄخ 
رؤٓڄخثيڄخ ًأٓڄخء آرخثيڄخ ًحكي ڃنيڄخ ٫ن ّڄْنو ًحٓهَ ٫ن ٗڄخٿو ًًٿٺ ٳظنش ٳْٸٌٽ 

يؿخٽ أٿٔض رَرټڂ أٿٔض أكِْ ًأڃْض ٳْٸٌٽ ٿو أكي حٿڄڀټْن ٻٌرض ڃخ ّٔڄ٬و أكي ڃن حٿ
حٿنخّ اٙ ٛخكزو ٳْٸٌٽ ٿو ٛيٷض ٳْٔڄ٬و حٿنخّ ٳ٨ْنٌڅ أنڄخ ّٜيٵ حٿيؿخٽ ًًٿٺ ٳظنش 
ػڂ َّْٔ كظَ ّؤطِ حٿڄيّنش ٳٚ ّئًڅ ٿو ٳْيخ ٳْٸٌٽ: ىٌه ٷَّش ًٿٺ حٿَؿپ ػڂ َّْٔ كظَ 

 ًؿپ ٫ني ٫ٸزش أٳْٶ. ّؤطِ حٿ٘خځ ٳْيڀټو حهلل ٫ِ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ كيػنِ أرٌ ٍّلخنش ٷخٽ أرِ: ًٓڄخه  - 

 ٫ڀِ ٫زي حهلل رن ڃ٤َ ٷخٽ: أهزَنِ ٓٴْنش ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٌّٟجو حٿڄي ًّٰٔڀو حٿٜخ٩ ڃن حٿـنخرش.-
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حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ أرٌ ٍّلخنش ٫ن ٓٴْنش  كيػنخ ٫زي - 
 ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٰظٔپ رخٿٜخ٩ ًّظ٤يَ رخٿڄي.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٬ْٓي رن ؿڄيخڅ ٫ن  - 

 نخ ٳِ ٓٴَ ٷخٽ:ٓٴْنش ٷخٽ: ٻ
ٳټخڅ ٻڀڄخ أ٫ْخ ٍؿپ أٿٸَ ٫ڀَ ػْخرو طَٓخ أً ْٓٴخ كظَ كڄڀض ڃن ًٿٺ ْٗجخ ٻؼَْح ٷخٽ: -

 ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أنض ٓٴْنش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٬ْٓي رن ؿڄيخڅ كيػنِ ٓٴْنش: - 
ٳٜن٪ ٿو ٬٣خڃخ ٳٸخٿض ٳخ٣ڄش ٿ٬ڀِ: ٿٌ  أڅ ٍؿٚ ٟخٱ ٫ڀْخ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو-

ى٫ٌص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٻپ ڃ٬نخ ٳي٫ٌنخه ٳـخء ٳؤهٌ ر٠٬خىطِ حٿزخد ًٷي 
َٟرنخ ٷَحڃخ ٳِ نخكْش حٿزْض ٳڀڄخ ٍآه ٍؿ٪ ٷخٿض ٳخ٣ڄش ٿ٬ڀِ: حٿلٸش ٳخن٨َ ڃخ ٍؿ٬و 

 ٷخٽ: ڃخ ٍىٹ ّخ نزِ حهلل ٷخٽ: ٿْْ ٿنزِ أڅ ّيهپ رْظخ ڃًِٷخ.
 ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ رڄ٬نخه ٷخٽ:كيػنخ  - 
 انو ٿْْ ٿِ أً ٷخٽ: ٿْْ ٿنزِ أڅ ّيهپ رْظخ ڃًِٷخ.-

 كيّغ ٬ْٓي رن ٬ٓي رن ٫زخىس ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ ٫ن ٫زْي كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن آلخٵ ٫ن  - 

 پ ٫ن ٬ْٓي رن ٬ٓي رن ٫زخىس ٷخٽ:٬ّٸٌد رن ٫زي حهلل رن حٕٗؾ ٫ن أرِ أڃخڃش رن ٓي
ٻخڅ رْن أرْخطنخ انٔخڅ ڃويؽ ٬ْٟٲ ٿڂ ٩َّ أىپ حٿيحٍ اٙ ًىٌ ٫ڀَ أڃش ڃن اڃخء حٿيحٍ -

ّوزغ ريخ ًٻخڅ ڃٔڀڄخ ٳَٳ٪ ٗؤنو ٬ٓي اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: حَٟرٌه 
: ٳوًٌح ٿو ٫ؼټخٙ كيه ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انو أ٬ٟٲ ڃن ًٿٺ اڅ َٟرنخه ڃخثش ٷظڀنخه ٷخٽ

 ٳْو ڃخثش ٗڄَحم ٳخَٟرٌه رو َٟرش ًحكيس ًهڀٌح ٓزْڀو.
 كيّغ كٔخڅ رن ػخرض ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٬ْٓي ٷخٽ: - 
ڃَ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ٫نو رلٔخڅ ًىٌ ّن٘ي ٳِ حٿڄٔـي ٳڀل٦ اٿْو ٷخٽ: ٻنض أن٘ي ًٳْو -

ىٌ هَْ ڃنٺ ػڂ حٿظٴض اٿَ أرِ ىََّس ٳٸخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن 
 ّٸٌٽ: أؿذ ٫نِ حٿڀيڂ أّيه رًَف حٿٸيّ ٷخٽ: ن٬ڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن ّلَْ رن ٫زي حٿَكڄن  - 
 ٷخٽ:

ٳِ حٿڄٔـي ٳٸخٽ: ٳِ ڃٔـي ڃَ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٫ڀَ كٔخڅ ًىٌ ّن٘ي حٿ٬َ٘ -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طن٘ي حٿ٬َ٘ ٷخٽ: ٻنض أن٘ي ًٳْو ڃن ىٌ هَْ ڃنٺ أً 

 ٻنض أن٘ي ٳْو ًٳْو ڃن ىٌ هَْ ڃنٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ارَحىْڂ ٬ّنِ حرن ٬ٓي كيػنخ حرن  - 

 ٗيخد ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٷخٽ:
څ ًىٌ ّن٘ي ٳِ حٿڄٔـي ٳٸخٽ: ڃو ٷخٽ ٿو كٔخڅ: ٷي ٻنض أن٘ي ڃن ىٌ ڃَ ٫ڄَ ٫ڀَ كٔخ-

 هَْ ڃنٺ ٷخٽ: ٳخنَٜٱ ٫ڄَ ًىٌ ٬َّٱ أنو َّّي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن حرن حٿڄْٔذ  - 
 ٷخٽ:

٫ڄَ رو ٳڀل٨و ٳٸخٽ كٔخڅ: ًحهلل ٿٸي أن٘يص أن٘ي كٔخڅ رن ػخرض ًىٌ ٳِ حٿڄٔـي ٳڄَ -
 ٳْو ڃن ىٌ هَْ ڃنٺ ٳوِ٘ أڅ َّڃْو رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـخُ ًطَٻو.

 كيّغ ٫ڄَْ ڃٌٿَ آرِ حٿڀلڂ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رَ٘ رن حٿڄٴ٠پ ٫ن ڃلڄي رن ُّي كيػنِ ٫ڄَْ ڃٌٿَ  - 

 آرِ حٿڀلڂ ٷخٽ:
يص هْزَ ڃ٪ ٓخىطِ ٳټڀڄٌح ٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَنِ ٳٸڀيص ْٓٴخ ٗي-

 ٳبًح أنخ أؿَه ٳؤهزَ أنِ ڃڄڀٌٹ ٳؤڃَ ٿِ رِ٘ء ڃن هَػِ حٿڄظخ٩.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٍر٬ِ رن ارَحىْڂ أهٌ آڄخ٫ْپ رن ٫ڀْش ًأػنَ ٫ڀْو  - 

حٿَكڄن رن آلخٵ ٫ن ڃلڄي رن ُّي هَْح ٷخٽ: ًٻخڅ ّٴ٠پ ٫ڀَ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٫زي 
 رن حٿڄيخؿَ ٫ن ٫ڄَْ ڃٌٿَ آرِ حٿڀلڂ ٷخٽ:

ٗييص ڃ٪ ٓخىطِ هْزَ ٳؤڃَ رِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀيص ْٓٴخ ٳبًح أنخ -
أؿَه. ٷخٽ: ٳٸْپ ٿو: انو ٫زي ڃڄڀٌٹ ٷخٽ: ٳؤڃَ ٿِ رِ٘ء ڃن هَػِ حٿڄظخ٩ ٷخٽ: 

ٳِ حٿـخىڀْش ٷخٽ: ح٣َف ڃنيخ ٻٌح ًٻٌح  ٫ًَٟض ٫ڀْو ٍٷْش ٻنض أٍٷِ ريخ حٿڄـخنْن
 ًحٍٵ رڄخ رٸِ ٷخٽ ڃلڄي رن ُّي: ًأىٍٻظو ًىٌ َّٷِ ريخ حٿڄـخنْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٍر٬ِ رن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حرن آلخٵ  - 
 كيػنِ أرِ ٫ن ٫ڄو ٫ًن أرِ رټَ رن ُّي رن حٿڄيخؿَ:

ٿڀلڂ ٷخٽ: أٷزڀض ڃ٪ ٓخىطِ نَّي حٿيـَس كظَ أڅ ىنٌنخ ڃن أنيڄخ ٓڄ٬خ ٫ڄَْح ڃٌٿَ آرِ ح-
حٿڄيّنش ٷخٽ: ٳيهڀٌح حٿڄيّنش ًهڀٴٌنِ ٳِ ٧يٌٍىڂ ٷخٽ: ٷخٽ: ٳؤٛخرنِ ڃـخ٫ش ٗيّيس ٷخٽ: 
ٳڄَ رِ ر٬ٞ ڃن ّوَؽ ڃن حٿڄيّنش ٳٸخٿٌح ٿِ: ٿٌ ىهڀض حٿڄيّنش ٳؤٛزض ڃن ػڄَ 

ث٢ ٳؤطَ رِ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل كٌحث٤يخ ٳيهڀض كخث٤خ ٳٸ٬٤ض ڃنو ٷنٌّن ٳؤطخنِ ٛخكذ حٿلخ
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأهزَه هزَُ ٫ًڀِ ػٌرخڅ ٳٸخٽ ٿِ: أّيڄخ أٳ٠پ ٳؤَٗص ٿو اٿَ 

 أكيىڄخ ٳٸخٽ: هٌه ًأ٤٫ِ ٛخكذ حٿلخث٢ حٓهَ ًهڀَ ٓزْڀِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٫ن هخٿي رن ِّّي  - 

 ِّّي رن ٫زي حهلل ٫ن ٫ڄَْ ڃٌٿَ آرِ حٿڀلڂ: ٫ن ٬ْٓي رن أرِ ىٚٽ ٫ن
أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ني أكـخٍ حٿِّض ّٔظٔٸِ ًىٌ ڃٸن٪ رټٴْو -

 ّي٫ٌ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ ٷخٽ: ٷخٽ حرن ًىذ أنزؤنخ كٌْس ٫ن  - 

 ِ حٿڀلڂ:حرن حٿيخى ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٫ن ٫ڄَْ ڃٌٿَ آر
أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڄڂ ّٔظٔٸِ ٫ني أكـخٍ حٿِّض ٷَّزخ ڃن حٿًٍِحء -

 ٷخثڄخ ّي٫ٌ ّٔظٔٸِ ٍحٳ٬خ ٻٴْو ٙ ّـخًُ ريڄخ ٍأٓو ڃٸزپ رزخ٣ن ٻٴْو اٿَ ًؿيو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ كيػنخ حرن ًىذ ٷخٽ: ًأهزَنِ كٌْس ٫ن ٫ڄَ  - 

 حٿيخى ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ ٫ن ٫ڄَْ ڃٌٿَ آرِ حٿڀلڂ:رن ڃخٿٺ ٫ن حرن 
 أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
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 كيّغ ٫ڄًَ رن حٿلڄٶ حٿوِح٫ِ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ رن أٓي كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن  - 

 ٫ڄَْ ٫ن ٍٳخ٫ش رن ٗيحى ٷخٽ:
٫ڀَ ٍأّ حٿڄوظخٍ ٳڀڄخ طزْنض ٻٌحرظو ىڄڄض ًأّڂ حهلل أڅ أٓپ ْٓٴِ ٳؤَٟد ٻنض أٷٌځ -

٫نٸو كظَ ًٻَص كيّؼخ كيػنْو ٫ڄًَ رن حٿلڄٶ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن أڃن ٍؿٚ ٫ڀَ نٴٔو ٳٸظڀو أ٤٫ِ ٿٌحء حٿٰيٍ ٌّځ حٿٸْخڃش.

خ ٫َْٔ حٿٸخٍُ أرٌ ٫ڄَ رن ٫ڄَ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػن - 
 حٿٔيُ ٫ن ٍٳخ٫ش حٿٸظزخنِ ٷخٽ:

ىهڀض ٫ڀَ حٿڄوظخٍ ٳؤٿٸَ ٿِ ًٓخىس ًٷخٽ: ٿٌٙ أڅ أهِ ؿزَّپ ٷخځ ٫ن ىٌه ٕٿٸْظيخ ٿٺ -
ٷخٽ: ٳؤٍىص أڅ أَٟد ٫نٸو ٳٌٻَص كيّؼخ كيػنْو أهِ ٫ڄًَ رن حٿلڄٶ ٷخٽ: ٷخٽ 

ن ڃئڃنخ ٫ڀَ ىڃو ٳٸظڀو ٳؤنخ ڃن حٿٸخطپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أّڄخ ڃئڃن أڃ
 رَُء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي حٿٸ٤خڅ ٫ن كڄخى رن ٓڀڄش كيػنِ ٫زي  - 
 حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ٍٳخ٫ش رن ٗيحى ٷخٽ:

ٻنض أٷٌځ ٫ڀَ ٍأّ حٿڄوظخٍ ٳڀڄخ ٫َٳض ٻٌرو ىڄڄض أڅ أٓپ ْٓٴِ ٳؤَٟد ٫نٸو -
ٿلڄٶ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٳٌٻَص كيّؼخ كيػنخه ٫ڄًَ رن ح

 ڃن أڃن ٍؿٚ ٫ڀَ نٴٔو ٳٸظڀو أ٤٫ِ ٿٌحء حٿٰيٍ ٌّځ حٿٸْخڃش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق كيػنِ ٫زي  - 

ڀَ حٿَكڄن رن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن أرْو ٫ن ٫ڄًَ رن حٿلڄٶ حٿوِح٫ِ أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛ
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: اًح أٍحى حهلل ر٬زي هَْح حٓظ٬ڄڀو ٷْپ: ًڃخ حٓظ٬ڄڀو ٷخٽ: ّٴظق ٿو ٫ڄپ 

 ٛخٿق رْن ّيُ ڃٌطو كظَ ََّٟ ٫نو ڃن كٌٿو.
 كيّغ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ڃ٬ٌٔى رن  - 
 ټڂ حٕنٜخٍُ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:حٿل

أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫زي حهلل رن كٌحٳش حٿٔيڄِ أڅ َّٻذ ٍحكڀظو أّخځ -
ڃنَ ٳْْٜق ٳِ حٿنخّ: ٙ ٌّٜڃن أكي ٳبنيخ أّخځ أٻپ ًَٗد ٷخٽ: ٳڀٸي ٍأّظو ٫ڀَ ٍحكڀظو 

 ّنخىُ رٌٿٺ.
كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن ڃ٬ڄَ ٷخٽ: ٷخٽ حٿِىَُ: ًأهزَنِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

٫زي حٿَكڄن رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ًٻخڅ أرٌه أكي حٿؼٚػش حٿٌّن طْذ ٫ڀْيڂ ٫ن ٍؿپ ڃن 
 أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخځ ٌّڃجٌ ه٤ْزخ ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ًحٓظٰٴَ ٿڀ٘ييحء -
كي ػڂ ٷخٽ: انټڂ ّخ ڃ٬َ٘ حٿڄيخؿَّن طِّيًڅ ًاڅ حٕنٜخٍ ٙ ِّّيًڅ حٿٌّن ٷظڀٌح ٌّځ أ

ًاڅ حٕنٜخٍ ٫ْزظِ حٿظِ أًّض اٿْيخ أٻَڃٌح ٻَّڄيڂ ًطـخًًُح ٫ن ڃْٔجيڂ ٳبنيڂ ٷي 
 ٷ٠ٌح حٿٌُ ٫ڀْيڂ ًرٸِ حٿٌُ ٿيڂ.
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 كيّغ رَْ٘ رن حٿوٜخْٛش حٿٔيًِٓ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄًَ ٬ّنِ حٿَٷِ  - 

 ٫ن ُّي رن أرِ أنْٔش كيػنخ ؿزڀش رن ٓلْڂ ٫ن أرِ حٿڄؼنَ حٿ٬زيُ ٷخٽ:
ٓڄ٬ض حٿٔيًِٓ ٬ّنِ: حرن حٿوٜخْٛش ٷخٽ: أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕرخ٬ّو -

ٙ حهلل ًأڅ ڃلڄيح ٫زيه ًٌٍٓٿو ًأڅ أٷْڂ حٿٜٚس ًأڅ ٷخٽ: ٳخٗظ١َ ٫ڀِ ٗيخىس أڅ ٙ اٿو ا
أإىُ حٿِٻخس ًأڅ أكؾ كـش حٗٓٚځ ًأڅ أٌٛځ ٗيَ ٍڃ٠خڅ ًأڅ أؿخىي ٳِ ٓزْپ حهلل 
ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڃخ حػنظخڅ ٳٌحهلل ڃخ أ٣ْٸيڄخ حٿـيخى ًحٿٜيٷش ٳبنيڂ ٫ُڄٌح أنو ڃن ًٿَ 

٬٘ض نٴِٔ ًٻَىض حٿڄٌص حٿيرَ ٳٸي رخء ر٠ٰذ ڃن حهلل ٳؤهخٱ اڅ ك٠َص طڀٺ ؿ
ًحٿٜيٷش ٳٌحهلل ڃخٿِ اٙ ٯنْڄش ٫ًَ٘ ًًى ىن ٍٓپ أىڀِ ًكڄٌٿظيڂ ٷخٽ: ٳٸزٞ ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيه ػڂ كَٹ ّيه ػڂ ٷخٽ ٳٚ ؿيخى ًٙ ٛيٷش ٳِڀَڂ طيهپ حٿـنش اًح 

 ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أنخ أرخ٬ّٺ ٷخٽ: ٳزخ٬ّض ٫ڀْين ٻڀين.
كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنِ حٌٕٓى رن ْٗزخڅ ٫ن هخٿي رن ٓڄَْ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 رَْ٘ رن نيْٺ ٫ن رَْ٘ رن حٿوٜخْٛش رَْ٘ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ٍؿٚ ّڄِ٘ ٳِ ن٬ڀْن رْن حٿٸزٌٍ ٳٸخٽ: ّخ ٛخكذ -

 حٿٔزظْظْن أٿٸيڄخ.
ِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿٌٿْي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ٫زْي حهلل رن اّخى رن ٿٸ٢ْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 ٓڄ٬ض اّخى رن ٿٸ٢ْ ّٸٌٽ:
ٓڄ٬ض ٿْڀَ حڃَأس رَْ٘ طٸٌٽ: اڅ رَْ٘ح ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٌٛځ ٌّځ -

حٿـڄ٬ش ًٙ أٻڀڂ ًٿٺ حٿٌْځ أكيح ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٙ طٜڂ ٌّځ حٿـڄ٬ش اٙ 
ىٌ أكيىخ أً ٳِ ٗيَ ًأڃخ أڅ ٙ طټڀڂ أكيح ٳڀ٬ڄَُ ٕڅ طټڀڂ رڄ٬ًَٱ ًطنيَ  ٳِ أّخځ

 ٫ن ڃنټَ هَْ ڃن أڅ طٔټض.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ٫زْي حهلل رن اّخى كيػنخ اّخى  - 

 ٬ّنِ حرن ٿٸ٢ْ ٫ن ٿْڀَ حڃَأس رَْ٘ ٷخٿض:
َْ ًٷخٽ: اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍىص أڅ أٌٛځ ٌّڃْن ڃٌحٛڀش ٳڄن٬نِ ر٘-

نيَ ٫نو ًٷخٽ: ّٴ٬پ ًٿٺ حٿنٜخٍٍ ًٷخٽ ٫ٴخڅ: ّٴ٬پ ًٿٺ حٿنٜخٍٍ ًٿټن ٌٛڃٌح ٻڄخ 
 أڃَٻڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ًأطڄٌح حٿْٜخځ اٿَ حٿڀْپ ٳبًح ٻخڅ حٿڀْپ ٳؤٳ٤ًَح.

رن ٿٸ٢ْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ رټَْ كيػنخ ٫زْي حهلل رن اّخى  - 
 حٿْ٘زخنِ ٫ن أرْو ٫ن ٿْڀَ حڃَأس رَْ٘ رن حٿوٜخْٛش ٫ن رَْ٘ ٷخٽ:

ًٻخڅ ٷي أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: حٓڄو ُكڂ ٳٔڄخه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ًٓڀڂ رَْ٘ح.

كيّغ ٫زي حهلل رن كن٨ڀش رن حٿَحىذ رن أرِ ٫خڃَ حٿْٰٔپ ٯْٔپ حٿڄٚثټش ٍِٟ حهلل 
 ٫نو.

كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ؿََّ ٬ّنِ حرن كخُځ ٫ن أٌّد  كيػنخ ٫زي حهلل - 
٫ن حرن أرِ ڃڀْټش ٫ن ٫زي حهلل رن كن٨ڀش ٯْٔپ حٿڄٚثټش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ:
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 ىٍىڂ ٍرخ ّؤٻڀو حٿَؿپ ًىٌ ٬ّڀڂ أٗي ڃن ٓظش ًػٚػْن ُنْش.-
ٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٍٳْ٪ ٫ن حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓ - 

 أرِ ڃڀْټش ٫ن كن٨ڀش رن ٍحىذ ٫ن ٻ٬ذ ٷخٽ:
ٗڅ أُنِ ػٚػخ ًػٚػْن ُنْش أكذ اٿِ ڃن أڅ آٻپ ىٍىڂ ٍرخ ٬ّڀڂ حهلل أنِ أٻڀظو كْن -

 أٻڀظو ٍرخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ڃلڄي رن  - 

 ؿپ ٫ن ٫زي حهلل رن كن٨ڀش رن حٿَحىذ:حٿڄنټيٍ ٫ن ٍ
أڅ ٍؿٚ ٓڀڂ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي رخٽ ٳڀڂ َّى ٫ڀْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ كظَ ٷخٽ رْيه اٿَ حٿلخث٢ ٬ّنِ انو طْڄڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ ڃلڄي رن  - 

ٜخٍُ ػڂ حٿڄخُنِ ڃخُڅ رنِ حٿنـخٍ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ّلَْ رن كزخڅ حٕن
 ٷخٽ: ٷڀض ٿو:

أٍأّض ًٌٟء ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٿټپ ٛٚس ٣خىَح ٻخڅ أً ٯَْ ٣خىَ ٫ڂ ىٌ ٳٸخٽ: -
كيػظو أٓڄخء رنض ُّي رن حٿو٤خد أڅ ٫زي حهلل رن كن٨ڀش رن أرِ ٫خڃَ رن حٿْٰٔپ كيػيخ 

ڀڂ ٻخڅ أڃَ رخٿٌٌٟء ٿټپ ٛٚس ٣خىَح ٻخڅ أً ٯَْ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ
٣خىَ ٳڀڄخ ٗٶ ًٿٺ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ رخٿٌٔحٹ ٫ني ٻپ ٛٚس 
ًًٟ٪ ٫نو حٿٌٌٟء اٙ ڃن كيع ٷخٽ: ٳټخڅ ٫زي حهلل ٍَّ أڅ رو ٷٌس ٫ڀَ ًٿٺ ٻخڅ ّٴ٬ڀو 

 كظَ ڃخص.
 كيّغ ڃخٿٺ رن ٫زي حهلل حٿوؼ٬ڄِ ٍِٟ حهلل ٫نو.

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ڃلڄي ًىٌ ارَحىْڂ حٿڄ٬ٸذ كيػنخ ڃًَحڅ كيػ - 
٬ّنِ حرن ڃ٬خًّش حٿٴِحٍُ كيػنخ ڃنٌٍٜ رن كْخڅ حٕٓيُ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن رَ٘ حٿوِح٫ِ 

 ٫ن هخٿو ڃخٿٺ رن ٫زي حهلل ٷخٽ:
 ٯًِص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ أٛپ هڀٲ اڃخځ ٻخڅ أًؿِ ڃنو ٛٚس ٳِ-

 طڄخځ حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ كيػنخ حرن ؿخرَ أڅ أرخ حٿڄٜزق  - 

 حًُٕح٫ِ كيػيڂ ٷخٽ:
رْنخ نَْٔ ٳِ ىٍد ٷڀڄظش اً نخىٍ حٕڃَْ ڃخٿٺ رن ٫زي حهلل حٿوؼ٬ڄِ ٍؿپ ّٸٌى ٳَٓو ٳِ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫َحٝ حٿـزپ ّخ أرخ ٫زي حهلل أٙ طَٻذ ٷخٽ: انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ 
 ّٸٌٽ: ڃن حٯزَص ٷيڃخه ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ ٓخ٫ش ڃن نيخٍ ٳيڄخ كَحځ ٫ڀَ حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٿ٬٘زِ ٫ن ٿْغ رن  - 
 حٿڄظٌٻپ ٫ن ڃخٿٺ رن ٫زي حهلل حٿوؼ٬ڄِ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 حٯزَص ٷيڃخه ٳِ ٓزْپ حهلل كَڃو حهلل ٫ڀَ حٿنخٍ. ڃن-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى كيػنخ  - 

 ڃنٌٍٜ رن كْخڅ كيػنِ ٓڀْڄخڅ حٿوِح٫ِ ٫ن هخٿو ڃخٿٺ رن ٫زي حهلل ٷخٽ:
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خّ أهٲ ٛٚس ٯًِص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄخ ٛڀْض هڀٲ اڃخځ ّئځ حٿن-
 ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 كيّغ ىڀذ حٿ٤خثِ ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ڃ٨ٴَ رن ڃيٍٹ كيػنخ ُىَْ كيػنِ ٓڄخٹ  - 
 رن كَد كيػنِ ٷزْٜش رن ىڀذ ٫ن أرْو ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

ځ ٬٣خڃخ أطلَؽ ڃنو ٳٸخٽ: ٙ ّوظڀـن ٳِ نٴٔٺ ِٗء ًٓؤٿو ٍؿپ ٳٸخٽ: اڅ ڃن حٿ٬٤خ-
 ٟخ٫ٍض ٳْو حٿنَٜحنْش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ٷزْٜش رن  - 
 ىڀذ ٫ن أرْو ٷخٽ:

ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٬٣خځ حٿنٜخٍٍ ٳٸخٽ: ٙ ّوظڀـن ٳِ ٛيٍٹ -
 َحنْش.٬٣خځ ٟخ٫ٍض ٳْو حٿنٜ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ كيػنِ ٓڄخٹ ٫ن ٷزْٜش رن  - 
 ىڀذ ٫ن أرْو ٷخٽ:

ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنَٜٱ ٫ن ّڄْنو ٫ًن ّٔخٍه ًٍأّظو ٷخٽ ٠ّ٪ ىٌه -
 ٫ڀَ ٛيٍه ًٛٲ ّلَْ حٿْڄنَ ٫ڀَ حٿٍَْٔ ٳٌٵ حٿڄٴٜپ.

ػنخ أرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄخٹ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 
 رن كَد ٫ن ٷزْٜش رن حٿيڀذ ٫ن أرْو ٷخٽ:

ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًح٬ٟخ ّڄْنو ٫ڀَ ٗڄخٿو ٳِ حٿٜٚس ًٍأّظو ّنَٜٱ -
 ٫ن ّڄْنو ٫ًن ٗڄخٿو.

ٓڄخٹ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ حٿٌٍٻخنِ كيػنخ َّٗٺ ٫ن  - 
 ٷزْٜش رن ىڀذ ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ٓؤٿظو ٫ن ٬٣خځ حٿنٜخٍٍ ٳٸخٽ: ٙ ّوظڀـن أً ٙ ّلْټن ٳِ ٛيٍٹ ٬٣خځ ٟخ٫ٍض ٳْو -
 حٿنَٜحنْش ٷخٽ: ًٻخڅ ّنَٜٱ ٫ن ّٔخٍه ٫ًن ّڄْنو ٠ًّ٪ اكيٍ ّيّو ٫ڀَ حٕهٍَ.

رن حٿڄؼنَ كيػنخ أرٌ ىحًى ٫ن ٬ٗزش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃٌَٓ ڃلڄي  - 
 أهزَنِ ٓڄخٹ رن كَد ٷخٽ:

ٓڄ٬ض ٷزْٜش رن ىڀذ ّليع ٫ن أرْو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًًٻَ -
 حٿٜيٷش ٷخٽ: ٙ ّـْجن أكيٻڂ ر٘خس ٿيخ ٬ّخٍ ٌّځ حٿٸْخڃش.

ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ُٻَّخ رن ّلَْ رن ٛزْق كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ٷزْٜش ر - 
 حٿيڀذ ٫ن أرْو ٷخٽ:

ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٬٣خځ حٿنٜخٍٍ ٳٸخٽ: ٙ ّلْټن ٳِ ٛيٍٹ ٬٣خځ -
ٟخ٫ٍض ٳْو حٿنَٜحنْش ٷخٽ ًٍأّظو ٠ّ٪ اكيٍ ّيّو ٫ڀَ حٕهٍَ ٷخٽ ًٍأّظو ّنَٜٱ 

 ڃَس ٫ن ّڄْنو ًڃَس ٫ن ٗڄخٿو.
ٴْخڅ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓ - 

 ٫ن ٷزْٜش رن ىڀذ ٫ن أرْو ٷخٽ:
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ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٬٣خځ حٿنٜخٍٍ ٷخٽ: ٙ ّوظڀـن ٳِ ٛيٍٹ -
 ٬٣خځ ٟخ٫ٍض ٳْو نَٜحنْش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش كيػنخ ٯنيٍ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ٷزْٜش  - 
 رن ىڀذ ٫ن أرْو ٷخٽ:

 ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنَٜٱ ٫ن ٗٸْو.ٍأّض ٌٍٓ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ حٿ٬زخّ رن حٿٌٿْي حٿنَِٓ ًىنخى رن حٿَُٔ ٷخٙ كيػنخ أرٌ  - 

 حٕكٌٙ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ٷزْٜش رن ىڀذ ٫ن أرْو ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّئڃنخ ٳْؤهٌ ٗڄخٿو رْڄْنو ًٻخڅ ّنَٜٱ ٫ن ؿخنزْو -

 و ٫ًن ٗڄخٿو.ؿڄ٬ْخ ٫ن ّڄْن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن أرِ ْٗزش كيػنخ أرٌ حٕكٌٙ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن  - 

 ٷزْٜش رن ىڀذ ٫ن أرْو ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّئڃنخ ٳْؤهٌ ٗڄخٿو رْڄْنو ًٻخڅ ّنَٜٱ ٫ن ؿخنزْو -

 ؿڄ٬ْخ ٫ن ّڄْنو ٫ًن ٗڄخٿو.
ن أرِ ْٗزش كيػنخ أرٌ حٕكٌٙ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ٷزْٜش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ٫ؼڄخڅ ر - 

 ىڀذ ٫ن أرْو ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّئڃنخ ٳْؤهٌ ٗڄخٿو رْڄْنو ًٻخڅ ّنَٜٱ ٫ڀَ -

 ؿخنزْو ؿڄ٬ْخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلَُ رن ٫ٌڅ رن أرِ ٫ٌڅ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ  - 

 و ٷخٽ:٫ن ٷزْٜش رن ىڀذ ٫ن أرْو ٍٳ٬
 ٻڀڄخ ٟخ٫ٍض ٳْو حٿنَٜحنْش ٳٚ ّلْټن ٳِ ٛيٍٹ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃلڄي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ ّلَْ رن ٫زي ٍرو كيػنخ  - 

 ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٷخٽ:
ٓڄ٬ض ٷزْٜش رن ىڀذ ّليع ٫ن أرْو أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًًٻَ -

 ٯخء ٷخٽ: ّٸٌٽ ّْٜق.حٿٜيٷش ٳٸخٽ: ٙ ّـْجن أكيٻڂ ر٘خس ٿو ٍ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٫زي ٍرو ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن  - 

 ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ٷزْٜش رن حٿيڀذ ّليع ٫ن أرْو ٷخٽ:
 ٛڀْض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ ّنَٜٱ ٫ن ٗٸْو.-
٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٷخٽ:  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ - 

 ٓڄ٬ض ٷزْٜش رن حٿيڀذ ّليع ٫ن أرْو:
أنو ٛڀَ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ّنَٜٱ ٫ن ٗٸْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ًىٌ أرٌ ىحًى حٿ٤ْخٿِٔ كيػنخ ٬ٗزش  - 

 ٫ن ٓڄخٹ ٷخٽ:
رن ىڀذ ّليع ٫ن أرْو: أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَ حٿٜيٷش  ٓڄ٬ض ٷزْٜش-

 ٳٸخٽ: ٙ ّـْجن أكيٻڂ ر٘خس ٿيخ ٬ّخٍ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ٷزْٜش رن  - 
 ىڀذ حٿ٤خثِ ٫ن أرْو ٷخٽ:

 َس ٫ن ٗڄخٿو.ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنَٜٱ ڃَس ٫ن ّڄْنو ًڃ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن حٿـ٬ٴِ ٫ن ُحثيس ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن  - 

 ٷزْٜش رن ىڀذ حٿ٤خثِ ٫ن أرْو ٷخٽ:
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حنٴظپ ڃن حٿٜٚس حنٴظپ ٫ن ّڄْنو ٫ًن ٗڄخٿو.-

 كيّغ ڃ٤َ رن ٫ټخڃْ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
يػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش كيػنخ أرٌ ىحًى حٿلٴَُ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ڃ٤َ رن ٫ټخڃْ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 اًح ٷ٠َ حهلل ڃْظش ٫زي رؤٍٝ ؿ٬پ ٿو اٿْيخ كخؿش.-
خڅ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ حٿٌٍٻخنِ كيػنخ هيّؾ أرٌ ٓڀْڄ - 

 أرِ آلخٵ ٫ن ڃ٤َ رن ٫ټخڃْ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٙ ّٸيٍ ٕكي ّڄٌص رؤٍٝ اٙ كززض اٿْو ًؿ٬پ ٿو اٿْيخ كخؿش.-

 كيّغ ڃْڄٌڅ رن ٓنزخً ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌّد ٛخكذ حٿزَُٜ ٓڀْڄخڅ رن أٌّد كيػنخ ىخًٍڅ  - 

٫ن أرْو ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٍؿٚ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸخٽ ٿو: رن ىّنخٍ 
 ڃْڄٌڅ رن ٓنزخً ّٸٌٽ:

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷٌحځ أڃظِ رَ٘حٍىخ ٷخٿيخ ػٚػخ.-
 كيّغ ڃ٬خً رن ؿزپ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

يػنخ ح٫ٕڄٖ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٳِ ٓنش ػڄخڅ ٫ًَّ٘ن ًڃخثظْن كيػنخ ًٻْ٪ ك - 
 ٫ن أرِ ٧زْخڅ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ:

أنو ٿڄخ ٍؿ٪ ڃن حٿْڄن ٷخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٍأّض ٍؿخٙ رخٿْڄن ّٔـي ر٠٬يڂ ٿز٠٬يڂ أٳٚ -
 نٔـي ٿٺ ٷخٽ: ٿٌ ٻنض آڃَح رَ٘ح ّٔـي ٿزَ٘ ٕڃَص حٿڄَأس أڅ طٔـي ٿًِؿيخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٷخٽ: - 
ض أرخ ٧زْخڅ ّليع ٫ن ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ: أٷزپ ڃ٬خً ڃن ٓڄ٬-

 حٿْڄن ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٍأّض ٍؿخٙ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ رن أرِ ػخرض ٫ن ڃْڄٌڅ  - 

 ٿو:رن أرِ ٗزْذ ٫ن ڃ٬خً أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 
 ّخ ڃ٬خً أطز٪ حٿْٔجش رخٿلٔنش طڄليخ ًهخٿٶ حٿنخّ روڀٶ كٔن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٳٸخٽ: ًٷخٽ ًٻْ٪ ًؿيطو ٳِ ٻظخرِ ٫ن أرِ ًٍ ًىٌ حٿٔڄخ٩  - 

 حًٕٽ ٷخٽ أرِ: ًٷخٽ ًٻْ٪ ٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس ٫ن ڃ٬خً.
٫ڄًَ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن - 

 ٫ؼڄخڅ ٬ّنِ حرن ڃٌىذ ٫ن ڃٌَٓ رن ٣ڀلش ٷخٽ:
٫نينخ ٻظخد ڃ٬خً ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو انڄخ أهٌ حٿٜيٷش ڃن حٿلن٤ش -

 ًحٿ٬َْ٘ ًحٿِرْذ ًحٿظڄَ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٫ن ڃلڄي رن ُّي ٫ن ڃ٬خً  - 
 ٷخٽ:

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٷٍَ ٫َرْش ٳؤڃَنِ أڅ آهٌ ك٦ حٍٕٝ ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
ًٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ٬ّنِ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٌٕٓى ٫ن ڃلڄي رن 

 ُّي ٬ّنِ ٳِ كيّغ ڃ٬خً.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن آَحثْپ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

 ڃْڄٌڅ ٫ن ڃ٬خً ٷخٽ:
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ ڃ٬خً أطيٍُ ڃخ كٶ حهلل ٫ڀَ حٿ٬زخى ٻنض ٍىٱ ٌٍٓٽ حهلل-

ٷخٽ: ٷڀض: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: اڅ ط٬زيًه ًٙ طَ٘ٻٌح رو ْٗجخ ٷخٽ: ٳيپ طيٍُ ڃخ كٶ 
 حٿ٬زخى ٫ڀَ حهلل اًح ىڂ ٳ٬ڀٌح ًٿٺ ٷخٽ: ٷڀض حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: ٙ ٬ٌّريڂ.

٪ ٫ن حٿنيخّ رن ٷيڂ كيػنِ ٗيحى أرٌ ٫ڄخٍ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ - 
 ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ٓض ڃن أَٗح١ حٿٔخ٫ش ڃٌطِ ًٳظق رْض حٿڄٸيّ ًڃٌص ّؤهٌ ٳِ حٿنخّ ٻٸ٬خٙ حٿٰنڂ -
ًٳظنش ّيهپ كَريخ رْض ٻپ ڃٔڀڂ ًأڅ ٤٬َّ حٿَؿپ حٿٲ ىّنخٍ ٳْظٔو٤يخ ًأڅ طٰيٍ 

 خنْن نزٌح طلض ٻپ نزٌ اػنخ ٫َ٘ أٿٴخ.حٿًَځ ٳًَْْٔڅ ٳِ ػڄ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن حنْ رن ڃخٿٺ  - 

 ٷخٽ: أطْنخ ڃ٬خً رن ؿزپ ٳٸڀنخ:
كيػنخ ڃن ٯَحثذ كيّغ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ن٬ڂ ٻنض ٍىٳو ٫ڀَ كڄخٍ -

ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ىپ طيٍُ ڃخ كٶ حهلل ٫ڀَ حٿ٬زخى ٷخٽ: ٳٸخٽ: ّخ ڃ٬خً رن ؿزپ ٷڀض: ٿزْٺ 
ٷڀض: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: اڅ كٶ حهلل ٫ڀَ حٿ٬زخى أڅ ٬ّزيًه ًٙ َّ٘ٻٌح رو ْٗجخ ٷخٽ: ػڂ 
ٷخٽ: ّخ ڃ٬خً ٷڀض: ٿزْٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ىپ طيٍُ ڃخ كٶ حٿ٬زخى ٫ڀَ حهلل اًح ىڂ ٳ٬ڀٌح 

 ٙ ٬ٌّريڂ. ًٿٺ ٷخٽ: ٷڀض: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: أڅ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخه ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ًزي حٿَُحٵ ٷخٽ: كيػنخ  - 

 ڃ٬ڄَ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ:
ٻنض ٍىٱ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ىپ طيٍُ ڃخ كٶ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀَ ٫زخىه -

زيًه ًٙ َّ٘ٻٌح رو ْٗجخ ٷخٽ: ىپ طيٍُ ڃخ كٶ حٿ٬زخى ٷڀض: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: اڅ ٬ّ
٫ڀَ حهلل اًح ٳ٬ڀٌح ًٿٺ أڅ ّٰٴَ ٿيڂ ًٙ ٬ٌّريڂ ٷخٽ ڃ٬ڄَ ٳِ كيّؼو: ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ 

 حهلل أٙ أرَ٘ حٿنخّ ٷخٽ: ى٫يڂ ٬ّڄڀٌح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ كْٜن ٫ن حٌٕٓى  - 

 ٽ ٫ن ڃ٬خً رنلٌه.رن ىٚ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٤٫خء رن  - 

 حٿٔخثذ ٫ن أرِ ٍُّن ٫ن ڃ٬خً أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 أٙ أىٿٺ ٫ڀَ رخد ڃن أرٌحد حٿـنش ٷخٽ: ًڃخ ىٌ ٷخٽ: ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل.-
كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٷَس رن هخٿي ٫ن أرِ حٿِرَْ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 أرٌ حٿ٤ٴْپ كيػنخ ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ:
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هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَس ٓخٳَىخ ًًٿٺ ٳِ ٯًِس طزٌٹ ٳـڄ٪ رْن -
 حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ ًحٿڄَٰد ًحٿ٬٘خء ٷڀض: ڃخ كڄڀو ٫ڀَ ًٿٺ ٷخٽ: أٍحى أڅ ٙ ّلَؽ أڃظو.

هلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٌّنْ ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن ىٜخڅ كيػنخ ٫زي ح - 
 رن حٿټخىپ ٷخٽ:

ىهڀض حٿڄٔـي حٿـخڃ٪ رخٿزَٜس ٳـڀٔض اٿَ ْٗن أرْٞ حٿَأّ ًحٿڀلْش ٳٸخٽ: كيػنِ -
ڃ٬خً رن ؿزپ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ: ڃخ ڃن نٴْ طڄٌص ًىِ ط٘يي 

حهلل َّؿ٪ ًحٹ اٿَ ٷڀذ ڃٌٷن اٙ ٯٴَ حهلل ٿيخ ٷڀض ٿو: أنض  أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأنِ ٌٍٓٽ
ٓڄ٬ظو ڃن ڃ٬خً ٳټؤڅ حٿٸٌځ ٫نٴٌنِ ٷخٽ: ٙ ط٬نٴٌه ًٙ طئنزٌه ى٫ٌه ن٬ڂ أنخ ٓڄ٬ض ًحٹ 
ڃن ڃ٬خً ّيرَه ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ آڄخ٫ْپ ڃَس: ّؤػَه ٫ن ٌٍٓٽ 

 ڃن ىٌح ٷخٽ: ىٌح ٫زي حٿَكڄن رن ٓڄَس.حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷڀض ٿز٠٬يڂ: 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ٌّنْ ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن ىٜخڅ  - 

 رن حٿټخىپ ٷخٽ:
ًٻخڅ أرٌه ٻخىنخ ٳِ حٿـخىڀْش ٷخٽ: ىهڀض حٿڄٔـي ٳِ اڃخٍس ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ٳبًح ْٗن -

 هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿليّغ.أرْٞ حٿَأّ ًحٿڀلْش ّليع ٫ن ڃ٬خً ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫يُ ٫ن حٿلـخؽ ٬ّنِ حرن أرِ ٫ؼڄخڅ  - 

كيػنِ كڄْي رن ىٚٽ كيػنخ ىٜخڅ حٿټخىن حٿ٬يًُ ٷخٽ: ؿڀٔض ڃـڀٔخ ٳْو ٫زي حٿَكڄن 
 رن ٓڄَس ًٙ أ٫َٳو ٷخٽ: كيػنخ ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ڃخ ٫ڀَ حٍٕٝ نٴْ طڄٌص ٙ طَ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ط٘يي أنِ ٌٍٓٽ حهلل َّؿ٪ ًحٻڂ اٿَ ٷڀذ -
ڃٌٷن اٙ ٯٴَ ٿيخ ٷخٽ: ٷڀض أنض ٓڄ٬ض ىٌح ڃن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ: ٳ٬نٴنِ حٿٸٌځ ٳٸخٽ: 
ى٫ٌه ٳبنو ٿڂ ّٔت حٿٸٌٽ ن٬ڂ أنخ ٓڄ٬ظو ڃن ڃ٬خً ٫ُڂ أنو ٓڄ٪ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ.
ٸخٽ: كيػنِ ڃ٬خً رن ؿزپ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ: ڃخ ڃن حٿڀلْش ٳ

نٴْ طڄٌص ًىِ ط٘يي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأنِ ٌٍٓٽ حهلل َّؿ٪ ًحٹ اٿَ ٷڀذ ڃٌٷن اٙ 
ٯٴَ حهلل ٿيخ ٷڀض ٿو: أنض ٓڄ٬ظو ڃن ڃ٬خً ٳټؤڅ حٿٸٌځ ٫نٴٌنِ ٷخٽ: ٙ ط٬نٴٌه ًٙ طئنزٌه 

ڃ٬خً ّيرَه ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ى٫ٌه ن٬ڂ أنخ ٓڄ٬ض ًحٹ ڃن 
آڄخ٫ْپ ڃَس: ّؤػَه ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷڀض ٿز٠٬يڂ: ڃن ىٌح ٷخٽ: 

 ىٌح ٫زي حٿَكڄن رن ٓڄَس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ٌّنْ ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن ىٜخڅ  - 

 رن حٿټخىپ ٷخٽ:
خىنخ ٳِ حٿـخىڀْش ٷخٽ: ىهڀض حٿڄٔـي ٳِ اڃخٍس ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ٳبًح ْٗن ًٻخڅ أرٌه ٻ-

 أرْٞ حٿَأّ ًحٿڀلْش ّليع ٫ن ڃ٬خً ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫يُ ٫ن حٿلـخؽ ٬ّنِ حرن أرِ ٫ؼڄخڅ  - 

ٿ٬يًُ ٷخٽ: ؿڀٔض ڃـڀٔخ ٳْو ٫زي حٿَكڄن كيػنِ كڄْي رن ىٚٽ كيػنخ ىٜخڅ حٿټخىن ح
 رن ٓڄَس ًٙ أ٫َٳو ٷخٽ: كيػنخ ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
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ڃخ ٫ڀَ حٍٕٝ نٴْ طڄٌص ٙ طَ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ط٘يي أنِ ٌٍٓٽ حهلل َّؿ٪ ًحٻڂ اٿَ ٷڀذ -
٬نٴنِ حٿٸٌځ ٳٸخٽ: ڃٌٷن اٙ ٯٴَ ٿيخ ٷخٽ: ٷڀض أنض ٓڄ٬ض ىٌح ڃن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ: ٳ

ى٫ٌه ٳبنو ٿڂ ّٔت حٿٸٌٽ ن٬ڂ أنخ ٓڄ٬ظو ڃن ڃ٬خً ٫ُڂ أنو ٓڄ٪ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن كزْذ رن حٿ٘يْي ٫ن كڄْي رن ىٚٽ  - 
 ٫ن ىٜخڅ رن حٿټخىپ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٓڄَس ٫ن ڃ٬خً ڃؼڀو نلٌ ٷٌٿو.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن كي - 
 حٿٌٿْي رن أرِ ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ اىٍّْ حٿ٬زيُ أً حٿوٌٙنِ ٷخٽ:

ؿڀٔض ڃـڀٔخ ٳْو ٫ًَ٘څ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًاًح ٳْيڂ ٗخد -
ظڀٴٌح ٳِ ِٗء ٳٸخٽ ٷٌٙ حنظيٌح كيّغ حٿٔن كٔن حٿٌؿو أى٫ؾ حٿ٬ْنْن أٯَ حٿؼنخّخ ٳبًح حه

اٿَ ٷٌٿو ٳبًح ىٌ ڃ٬خً رن ؿزپ ٳڀڄخ ٻخڅ ڃن حٿٰي ؿجض ٳبًح ىٌ ّٜڀِ اٿَ ٓخٍّش ٷخٽ 
ٳلٌٱ ڃن ٛٚطو ػڂ حكظزَ ٳٔټض ٷخٽ ٳٸڀض: ًحهلل انِ ٕكزٺ ڃن ؿٚٽ حهلل ٷخٽ: آ هلل ٷخٽ 

 ٌّځ ٙ ٧پ اٙ ٷڀض: آ هلل ٷخٽ: ٳبڅ ڃن حٿڄظلخرْن ٳِ حهلل ٳْڄخ أكٔذ أنو ٷخٽ ٳِ ٧پ حهلل
٧ڀو ػڂ ٿْْ ٳِ رٸْظو ٗٺ ٬ّنِ ٳِ رٸْش حٿليّغ ٌّٟ٪ ٿيڂ ٻَحّ ڃن نٌٍ ّٰز٤يڂ 
رڄـڀٔيڂ ڃن حٿَد ٫ِ ًؿپ حٿنزٌْڅ ًحٿٜيّٸٌڅ ًحٿ٘ييحء ٷخٽ: ٳليػظو ٫زخىس رن 
حٿٜخڃض ٳٸخٽ: ٙ أكيػٺ اٙ ڃخ ٓڄ٬ض ٫ن ٿٔخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كٸض 

ً َِ َِ ڃلزظِ ٿڀڄظلخرْن ٳ َِ ًكٸض ڃلزظِ ٿڀڄظٜخىٷْن ٳ كٸض ڃلزظِ ٿڀڄظزخًٿْن ٳ
َِ حٿڄظٌحٛڀْن أً حٿڄظِحًٍّن.  ًحٿڄظٌحٛڀْن ٗٺ ٬ٗزش ٳ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن حنْ ٫ن  - 
 ًأڅ ڃ٬خً ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ڃخص ًىٌ ّ٘يي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل

 ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل ٛخىٷخ ڃن ٷڀزو ىهپ حٿـنش ٷخٽ ٬ٗزش: ٿڂ أٓؤٽ ٷظخىس انو ٓڄ٬و ٫ن أنْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ كْٜن ًح٬ٕٗغ  - 

رن ٓڀْڂ أنيڄخ ٓڄ٬خ حٌٕٓى رن ىٚٽ ّليع ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 ڂ:حهلل ٫ڀْو ًٓڀ

ّخ ڃ٬خً أطيٍُ ڃخ كٶ حهلل ٫ڀَ حٿ٬زخى ٳٸخٽ حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: ٬ّزيًنو ًٙ َّ٘ٻٌڅ -
 رو ْٗجخ ٷخٽ: أطيٍُ ڃخ كٸيڂ ٫ڀْو اًح ٳ٬ڀٌح ًٿٺ ٷخٽ: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: أڅ ٙ ٬ٌّريڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن أرِ كټْڂ  - 
 ي حهلل رن رَّيس ٫ن ّلَْ رن ٬ّڄَ ٫ن أرِ حٌٕٓى حٿيّڀِ ٷخٽ:٫ن ٫ز

ٻخڅ ڃ٬خً رخٿْڄن ٳخٍطٴ٬ٌح اٿْو ٳِ ّيٌىُ ڃخص ًطَٹ أهخ ڃٔڀڄخ ٳٸخٽ ڃ٬خً: انِ ٓڄ٬ض -
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: اڅ حٗٓٚځ ِّّي ًٙ ّنٸٚ ٳٌٍػو.

٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ - 
 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ:

ٻنض ٍىّٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: أطيٍُ ڃخ كٶ حهلل ٫ڀَ حٿ٬زخى ٷڀض: حهلل -
ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: أڅ ٬ّزيًه ًٙ َّ٘ٻٌح رو ْٗجخ ٷخٽ: ًىپ طيٍُ ڃخ كٸيڂ ٫ڀْو اًح ٳ٬ڀٌح 

  ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: أڅ ٙ ٬ٌّريڂ.ًٿٺ ٷخٽ: ٷڀض: حهلل
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ٫ٌڅ ٫ن حٿلَع  - 
رن ٫ڄًَ رن أهِ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٫ن نخّ ڃن أٛلخد ڃ٬خً ڃن أىپ كڄٚ ٫ن 

 ڃ٬خً:
ٿٺ  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ر٬ؼو اٿَ حٿْڄن ٳٸخٽ: ٻْٲ طٜن٪ اڅ ٫َٝ-

ٷ٠خء ٷخٽ: أٷ٠ِ رڄخ ٳِ ٻظخد حهلل ٷخٽ: ٳبڅ ٿڂ ّټن ٳِ ٻظخد حهلل ٷخٽ: ٷخٽ: ٳزٔنش ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳبڅ ٿڂ ّټن ٳِ ٓنش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: 
حؿظيي ٍأِّ ٙ آٿٌ ٷخٽ: ٳ٠َد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛيٍُ ػڂ ٷخٽ: حٿلڄي هلل 

ٌٍٓٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ َِّٟ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حٿٌُ ًٳٶ 
 ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٷْْ رن ڃٔڀڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ  - 
ٍڃڀش ّليع ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٔڀڂ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ:
 ٸخٽ ٿو ڃ٬خً ًًً حٗػنْن ٷخٽ: ًًً حٙػنْن.أًؿذ ًً حٿؼٚػش ٳ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ ڃ٬خً رن ؿزپ  - 

 كيػو:
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو: ّخ ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ: ٿزْٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٬ًٓيّٺ -

٫ڀَ ًٿٺ اٙ ىهپ حٿـنش ٷخٽ ٷڀض: أٳٚ أكيع  ٷخٽ: ٙ ّ٘يي ٫زي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ػڂ ّڄٌص
 حٿنخّ ٷخٽ: ٙ انِ أهَ٘ أڅ ّظټڀٌح ٫ڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ  - 
 ٫ن ٣خًّ ٫ن ڃڄ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ:

 ٿڂ ّؤڃَنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أًٷخٙ حٿزٸَ ْٗجخ.-
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ٫ڄًَ رن ك - 

 ىّنخٍ ٫ن ٣خًّ ٫ن ڃ٬خً ٳٌٻَ ڃؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ًأرٌ أكڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن  - 

 أرِ حٿِرَْ ٫ن أرِ حٿ٤ٴْپ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ:
 ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ ًحٿڄَٰد ًحٿ٬٘خء ٳِ ٯًِس طزٌٹ.ؿڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ًحثپ  - 

 ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ:
ر٬ؼو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿْڄن ٳؤڃَه: أڅ ّؤهٌ ڃن ٻپ ػٚػْن ڃن حٿزٸَ طز٬ْخ -

 ٬ش ًڃن ٻپ أٍر٬ْن ڃٔنش ًڃن ٻپ كخٿڂ ىّنخٍح أً ٫يٿو ڃ٬خٳَ.أً طزْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ  - 

كيػنخ ڃخٿٺ رن ّوخڃَ أڅ ڃ٬خً رن ؿزپ كيػيڂ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ّٸٌٽ:

حٵ نخٷظو ًؿزض ٿو حٿـنش ًڃن ٓؤٽ حهلل حٿٸظپ ڃن ڃن ٷخطپ ٳِ ٓزْپ حهلل ڃن ٍؿپ ڃٔڀڂ ٳٌ-
٫ني نٴٔو ٛخىٷخ ػڂ ڃخص أً ٷظپ ٳڀو أؿَ ٗيْي ًڃن ؿَف ؿَكخ ٳِ ٓزْپ حهلل أً نټذ 
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نټزش ٳبنيخ طـِء ٌّځ حٿٸْخڃش ٻؤٯٌ ڃخ ٻخنض ٿٌنيخ ٻخٿ٫ِٴَحڅ ًٍّليخ ٻخٿڄٔٺ ًڃن ؿَف 
ًف ٻؤٯَ ًٷخٽ ٫زي ؿَكخ ٳِ ٓزْپ حهلل ٳ٬ڀْو ٣خر٪ حٿ٘ييحء ٷخٽ أرِ ًٷخٽ كـخؽ ًٍ

 حٿَُحٵ ٻؤٯَ ًىٌح حٿٌٜحد اڅ ٗخء حهلل.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن كڄْي رن ىٚٽ  - 

 حٿ٬يًُ ٫ن أرِ رَىس ٷخٽ:
ٷيځ ٫ڀَ أرِ ڃٌَٓ ڃ٬خً رن ؿزپ رخٿْڄن ٳبًح ٍؿپ ٫نيه ٷخٽ: ڃخ ىٌح ٷخٽ: ٍؿپ ٻخڅ -

ًنلن نَّيه ٫ڀَ حٗٓٚځ ڃنٌ ٷخٽ: أكٔزو ٗيَّن ٳٸخٽ: ًحهلل ٙ أٷ٬ي ّيٌىّخ ٳؤٓڀڂ ػڂ طيٌى 
كظَ ط٠َرٌح ٫نٸو ٳ٠َرض ٫نٸو ٳٸخٽ: ٷ٠َ حهلل ًٌٍٓٿو أڅ ڃن ٍؿ٪ ٫ن ىّنو ٳخٷظڀٌه 

 أً ٷخٽ ڃن ريٽ ىّنو ٳخٷظڀٌه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫خٛڂ رن أرِ حٿنـٌى ٫ن  - 

 پ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ:أرِ ًحث
ٻنض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳؤٛزلض ٌّڃخ ٷَّزخ ڃنو ًنلن نَْٔ ٳٸڀض: -

ّخ نزِ حهلل أهزَنِ ر٬ڄپ ّيهڀنِ حٿـنش ًّزخ٫ينِ ڃن حٿنخٍ ٷخٽ: ٿٸي ٓؤٿض ٫ن ٨٫ْڂ ًانو 
حٿِٻخس ٿَْْٔ ٫ڀَ ڃن َّٔه حهلل ٫ڀْو ط٬زي حهلل ًٙ طَ٘ٹ رو ْٗجخ ًطٸْڂ حٿٜٚس ًطئطِ 

ًطٌٜځ ٍڃ٠خڅ ًطلؾ حٿزْض ػڂ ٷخٽ: أٙ أىٿٺ ٫ڀَ أرٌحد حٿوَْ حٿٌٜځ ؿنش ًحٿٜيٷش 
ط٤ٴت حٿو٤ْجش ًٛٚس حٿَؿپ ٳِ ؿٌٱ حٿڀْپ ػڂ ٷَأ ٷٌٿو ط٬خٿَ }طظـخٳَ ؿنٌريڂ ٫ن 
حٿڄ٠خؿ٪{ كظَ رڀٮ }٬ّڄڀٌڅ{ ػڂ ٷخٽ: أٙ أهزَٹ رَأّ حٕڃَ ٫ًڄٌىه ًًًٍس ٓنخڃو 

ٍأّ حٕڃَ ٫ًڄٌىه حٿٜٚس ًًًٍس ٓنخڃو حٿـيخى ػڂ ٷخٽ أٙ  ٳٸڀض: رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ:
أهزَٹ رڄٚٹ ًٿٺ ٻڀو ٳٸڀض ٿو: رڀَ ّخ نزِ حهلل ٳؤهٌ رڀٔخنو ٳٸخٽ: ٻٲ ٫ڀْٺ ىٌح ٳٸڀض ّخ 
ٌٍٓٽ حهلل ًانخ ٿڄئحهًٌڅ رڄخ نظټڀڂ رو ٳٸخٽ ػټڀظٺ أڃٺ ّخ ڃ٬خً ًىپ ّټذ حٿنخّ ٫ڀَ 

 كٜخثي أٿٔنظيڂ.ًؿٌىيڂ ٳِ حٿنخٍ أً ٷخٽ: ٫ڀَ ڃنخهَىڂ اٙ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن أرِ  - 

حٿٌٍى ٬ّنِ حرن ػڄخڃش )ف( ًِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿٌٍى رن ػڄخڃش 
 ؿڄ٬ْخ ٫ن حٿڀـٚؽ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ:

ڂ انِ أٓؤٿٺ حٿٜزَ ٳٸخٽ: ٷي ٓؤٿض ڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَؿپ ًىٌ ّٸٌٽ حٿڀي-
حٿزٚء ٳٔپ حهلل حٿ٬خٳْش ٷخٽ: ًڃَ رَؿپ ّٸٌٽ حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ طڄخځ حٿن٬ڄش ٷخٽ: ّخ حرن آىځ 
أطيٍُ ڃخ طڄخځ حٿن٬ڄش ٷخٽ: ى٫ٌس ى٫ٌص ريخ أٍؿٌ ريخ حٿوَْ ٷخٽ: ٳبڅ طڄخځ حٿن٬ڄش ٳٌُ ڃن 

 ليّغ ٻخڅ.حٿنخٍ ًىهٌٽ حٿـنش ٷخٽ أرِ ٿٌ ٿڂ ًَّ حٿـََُّ اٙ ىٌح حٿ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ: - 
أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ: أنزؤنخ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ أڅ ٣خًٓخ أهزَه أڅ ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ: ٿٔض -

آهٌ ٳِ أًٷخٙ حٿزٸَ ْٗجخ كظَ آطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 ٳْيخ رِ٘ء ٷخٽ حرن رټَ: ٿٔض رآهٌ ٳِ حًٕٷخٙ.حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّؤڃَنِ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٫ن ٣خًّ أطَ ڃ٬خً رٌٷٚ حٿزٸَ  - 
 ًحٿ٬ٔپ ٳٸخٽ:

 ٿڂ ّؤڃَنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْيڄخ رِ٘ء ٷخٽ ٓٴْخڅ: حًٕٷخٙ ڃخ ىًڅ حٿؼٚػْن.-
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رن ڃٔڀڂ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن كٔخڅ رن ٤٫ْش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي - 
 كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن ٓخر٢ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ حًٕىُ ٷخٽ:

ٷيځ ٫ڀْنخ ڃ٬خً رن ؿزپ حٿْڄن ٌٍٓٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿٔلَ ٍحٳ٬خ -
ٌٛطو رخٿظټزَْ أؿٖ حٿٌٜص ٳؤٿٸْض ٫ڀْو ڃلزظِ ٳڄخ ٳخٍٷظو كظَ كؼٌص ٫ڀْو حٿظَحد 

خ ٍكڄو حهلل ػڂ ن٨َص اٿَ أنٲ حٿنخّ ر٬يه ٳؤطْض ٫زي حهلل رن ڃ٬ٌٔى ٳٸخٽ ٿِ: رخٿ٘خځ ڃْظ
ٻْٲ أنض اًح أطض ٫ڀْټڂ أڃَحء ّٜڀٌڅ حٿٜٚس ٿَْٰ ًٷظيخ ٷخٽ: ٳٸڀض: ڃخ طؤڃَنِ اڅ 

 أىٍٻنِ ًٿٺ ٷخٽ: ٛپ حٿٜٚس ٿٌٷظيخ ًحؿ٬پ ًٿٺ ڃ٬يڂ ٓزلش.
ي حهلل رن ٫خڃَ حٕٓڀڄِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ٫ز - 

حٿٌٿْي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ: ٷخٽ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

حٓظ٬ًٌْح رخهلل ڃن ٣ڄ٪ ّييُ اٿَ ٣ز٪ ًڃن ٣ڄ٪ ّييُ اٿَ ٯَْ ڃ٤ڄ٪ ًڃن ٣ڄ٪ كْغ -
 ٙ ٣ڄ٪.

كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫خٛڂ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنخ - 
 ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:

 }طظـخٳَ ؿنٌريڂ ٫ن حٿڄ٠خؿ٪{ ٷخٽ: ٷْخځ حٿ٬زي ڃن حٿڀْپ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ػٌرخڅ كيػنِ  - 

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:أرِ ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ: 
٫ڄَحڅ رْض حٿڄٸيّ هَحد ّؼَد ًهَحد ّؼَد هًَؽ حٿڄڀلڄش ًهًَؽ حٿڄڀلڄش ٳظق -

حٿٸ٤ٔن٤ْنْش ًٳظق حٿٸ٤ٔن٤ْنْش هًَؽ حٿيؿخٽ ػڂ َٟد ٫ڀَ ٳوٌه أً ٫ڀَ ڃنټزو ػڂ ٷخٽ: 
َ اڅ ىٌح ٿلٶ ٻڄخ أنٺ ٷخ٫ي ًٻخڅ ڃټلٌٽ ّليع رو ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن ڃخٿٺ رن ّوخڃ

 ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٳِ طٴَْٔ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ: ًكيع ٗيَ رن  - 

 كٌٗذ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ:
ٷخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّز٬غ حٿڄئڃنٌڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ؿَىح ڃَىح ڃټلڀْن رنِ -

 ػٚػْن ٓنش.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أهزَنِ أرٌ رټَ رن ٫ْخٕ ٫ن ٫خٛڂ  كيػنخ - 

 ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃڀْق حٿيٌٿِ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٫ًن أرِ ڃٌَٓ ٷخٙ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً نِٽ ڃنِٙ ٻخڅ حٿٌُ ّڀْو حٿڄيخؿًَڅ ٷخٽ: ٳنِٿنخ -

لن كٌٿو ٷخٽ: ٳظ٬خٍٍص ڃن حٿڀْپ أنخ ًڃ٬خً ڃنِٙ ٳٸخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًن
ٳن٨َنخ ٷخٽ: ٳوَؿنخ ن٤ڀزو اً ٓڄ٬نخ ىِِّح ٻيِِّ حٍٕكخء اً أٷزپ ٳڀڄخ أٷزپ ن٨َ ٷخٽ: ڃخ 
ٗؤنټڂ ٷخٿٌح: حنظزينخ ٳڀڂ نَٹ كْغ ٻنض هْ٘نخ أڅ ّټٌڅ أٛخرٺ ِٗء ؿجنخ ن٤ڀزٺ ٷخٽ: 

ٗٴخ٫ش ٳخهظَص ٿيڂ أطخنِ آص ٳِ ڃنخڃِ ٳوَْنِ رْن أڅ ّيهپ حٿـنش نٜٲ أڃظِ أً 
حٿ٘ٴخ٫ش ٳٸڀنخ: ٳبنخ نٔؤٿٺ رلٶ حٗٓٚځ ًرلٶ حٿٜلزش ٿڄخ أىهڀظنخ حٿـنش ٷخٽ: ٳخؿظڄ٪ ٫ڀْو 
حٿنخّ ٳٸخٿٌح ٿو ڃؼپ ڃٸخٿظنخ ًٻؼَ حٿنخّ ٳٸخٽ انِ أؿ٬پ ٗٴخ٫ظِ ٿڄن ڃخص ٙ َّ٘ٹ رخهلل 

 ْٗجخ.
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نخ ٫خٛڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش كيػ - 
 رييٿش ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ:

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّلَٓو أٛلخرو ٳٌٻَ نلٌه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أنزؤنخ أرٌ رټَ ٬ّنِ حرن ٫ْخٕ ٫ن  - 

 ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ:
ؿپ ڃن حٕنٜخٍ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: انِ ٍأّض ٳِ حٿنٌځ ٻؤنِ ؿخء ٍ-

ڃٔظْٸ٦ أٍٍ ٍؿٚ نِٽ ڃن حٿٔڄخء ٫ڀْو رَىحڅ أه٠َحڅ نِٽ ٫ڀَ ؿٌځ كخث٢ ڃن 
حٿڄيّنش ٳؤًڅ ڃؼنَ ڃؼنَ ػڂ ؿڀْ ػڂ أٷخځ ٳٸخٽ: ڃؼنَ ڃؼنَ ٷخٽ: ن٬ڂ ڃخ ٍأّض ٫ڀڄيخ رٚٙ 

 نو ٓزٸنِ.ٷخٽ: ٷخٽ ٫ڄَ: ٷي ٍأّض ڃؼپ ًٿٺ ًٿټ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُىَْ رن ڃلڄي كيػنخ ُّي رن أٓڀڂ ٫ن  - 

 ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
ڃن ٿٸِ حهلل ٙ َّ٘ٹ رو ْٗجخ ّٜڀِ حٿوڄْ ًٌّٜځ ٍڃ٠خڅ ٯٴَ ٿو ٷڀض: أٳٚ أرَ٘ىڂ -

 ٫يڂ ٬ّڄڀٌح.ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ى
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس كيػنخ حٿ٬ٚء رن ُّخى ٫ن  - 

 ڃ٬خً رن ؿزپ أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
اڅ حٿ٤ْ٘خڅ ًثذ حٗنٔخڅ ٻٌثذ حٿٰنڂ ّؤهٌ حٿ٘خس حٿٸخْٛش ًحٿنخكْش ٳبّخٻڂ ًحٿ٬٘خد -

 ٫ًڀْټڂ رخٿـڄخ٫ش ًحٿ٬خڃش ًحٿڄٔـي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ڃخٿٺ ًآلخٵ ٬ّنِ حرن ٫َْٔ أهزَنِ  - 

 ڃخٿٺ ٫ن أرِ كخُځ رن ىّنخٍ ٫ن أرِ اىٍّْ حٿوٌٙنِ ٷخٽ:
ىهڀض ڃٔـي ىڃ٘ٶ حٿ٘خځ ٳبًح أنخ رٴظَ رَحٵ حٿؼنخّخ ًاًح حٿنخّ كٌٿو اًح حهظڀٴٌح ٳِ ِٗء -

ح ڃ٬خً رن ؿزپ ٳڀڄخ ٻخڅ حٿٰي ىـَص أٓنيًه اٿْو ًٛيًٍح ٫ن ٍأّو ٳٔؤٿض ٫نو ٳٸْپ: ىٌ
ٳٌؿيص ٷي ٓزٸنِ رخٿيـَْ ًٷخٽ آلخٵ رخٿظيـَْ ًًؿيطو ّٜڀِ ٳخنظ٨َطو كظَ اًح ٷ٠َ 
ٛٚطو ؿجظو ڃن ٷزپ ًؿيو ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳٸڀض ٿو: ًحهلل انِ ٕكزٺ هلل ٫ِ ًؿپ ٳٸخٽ: أ هلل 

ًٷخٽ: أرَ٘ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٳٸڀض: أ هلل ٳٸخٽ: أ هلل ٳٸڀض: أ هلل ٳؤهٌ رلزٌس ٍىحثِ ٳـزٌنِ اٿْو 
 َِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ًؿزض ڃلزظِ ٿڀڄظلخرْن ٳ

.َِ َِ ًحٿڄظزخًٿْن ٳ َِ ًحٿڄظِحًٍّن ٳ  ًحٿڄظـخٿْٔن ٳ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حٿلـخؽ رن حٌٕٓى ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ  - 

 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ
 حٿڄظلخرٌڅ ٳِ حهلل ٳِ ٧پ حٿ٬َٕ ٌّځ حٿٸْخڃش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫ًَس رن  - 

 حٿنِحٽ أً حٿنِحٽ رن ٫ًَس ّليع ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ ٬ٗزش: ٳٸڀض ٿو:
ّخ ٌٍٓٽ حهلل أهزَنِ ر٬ڄپ  ٓڄ٬و ڃن ڃ٬خً ٷخٽ: ٿڂ ّٔڄ٬و ڃنو ًٷي أىٍٻو أنو ٷخٽ:-

ّيهڀنِ حٿـنش ٳٌٻَ ڃؼپ كيّغ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫خٛڂ أنو ٷخٽ حٿلټڂ ًٓڄ٬ظو ڃڄن ڃْڄٌڅ رن 
 أرِ ٗزْذ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن ڃٔڀڂ كيػنخ  - 
 حٿلْٜن ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ڃ٬خً ٷخٽ:

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓزٶ حٿَؿپ رز٬ٞ ٛٚطو ٻخڅ حٿنخّ ٫ڀَ ٫يي -
ٓؤٿيڂ ٳؤًڃئًح اٿْو رخٿٌُ ٓزٶ رو ڃن حٿٜٚس ٳْزيأ ٳْٸ٠ِ ڃخ ٓزٶ ػڂ ّيهپ ڃ٪ حٿٸٌځ ٳِ 
ٛٚطيڂ ٳـخء ڃ٬خً رن ؿزپ ًحٿٸٌځ ٷ٬ٌى ٳِ ٛٚطيڂ ٳٸ٬ي ٳڀڄخ ٳَ٭ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: حٛن٬ٌح ٻڄخ  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخځ ٳٸ٠َ ڃخ ٻخڅ ٓزٶ رو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ
 ٛن٪ ڃ٬خً.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ ٫زي حٿلڄْي ٬ّنِ حرن ؿ٬ٴَ كيػنخ  - 
ٛخٿق ٬ّنِ حرن أرِ ٫َّذ ٫ن ٻؼَْ رن ڃَس ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ: ٷخٽ ٿنخ ڃ٬خً ٳِ 

 ڃَٟو:
ٻنض أٻظڄټڄٌه ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل  ٷي ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٗجخ-

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن ٻخڅ آهَ ٻٚڃو ٙ اٿو اٙ حهلل ًؿزض ٿو حٿـنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ أرِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ح٫ٕڄٖ ّليع  - 

 ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ڃَْٔس ٫ن ڃ٬ٜذ رن ٬ٓي:
ڃخ أكذ أڅ ٿِ كڄَ حٿن٬ڂ ًانټڂ طٴَٷظڂ ٷزپ أڅ أڅ ڃ٬خًح ٷخٽ: ًحهلل اڅ ٫ڄَ ٳِ حٿـنش ً-

أهزَٻڂ ِٿَڂ ٷڀض ًحٹ ػڂ كيػيڂ حٿَإّخ حٿظِ ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٗؤڅ ٫ڄَ 
 ٷخٽ: ًٍإّخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كٶ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي كيػنخ ى٘خځ رن ٬ٓي ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن  - 
 ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ: أرِ حٿ٤ٴْپ

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس طزٌٹ ٙ ًَّف كظَ ّزَى كظَ ّـڄ٪ رْن -
 حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ ًحٿڄَٰد ًحٿ٬٘خء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿيخٗڄِ كيػنخ أرٌ رټَ ٬ّنِ حرن  - 
 ٫ْخٕ كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن ڃ٬خً ٷخٽ:

ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اٿَ حٿْڄن ًأڃَنِ أڅ آهٌ ڃن ٻپ كخٿڂ ىّنخٍح أً ر٬ؼنِ حٿنز-
٫يٿو ڃ٬خٳَ ًأڃَنِ أڅ آهٌ ڃن ٻپ أٍر٬ْن رٸَس ڃٔنش ًڃن ػٚػْن رٸَس طز٬ْخ كٌٿْخ 

 ًأڃَنِ ٳْڄخ ٓٸض حٿٔڄخء حٿ٬َ٘ ًڃخ ٓٸِ رخٿيًحٿِ نٜٲ حٿ٬َ٘.
أرٌ رټَ رن أرِ ڃَّڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ كيػنخ  - 

 ّلَْ رن ؿخرَ ٫ن ٍؿپ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ڃن ؿيِ ٯخُّخ أً هڀٴو ٳِ أىڀو روَْ ٳبنو ڃ٬نخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ  - 

 حٿنييُ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ:
زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿِ ّخ ڃ٬خً أطيٍُ ڃخ كٶ حهلل ٫ڀَ حٿ٬زخى ٻنض ٍىّٲ حٿن

ٷڀض: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: ٬ّزيًه ًٙ َّ٘ٻٌح رو ْٗجخ أطيٍُ ڃخ كٶ حٿ٬زخى ٫ڀَ حهلل اًح 
 ٳ٬ڀٌح ًٿٺ ٷخٽ: ٷڀض: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: ّيهڀيڂ حٿـنش.
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َٓ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًكٔن رن ڃٌ - 
٫ڀِ رن ُّي ٷخٽ كٔن ٳِ كيّؼو أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أرِ حٿڄڀْق ٷخٽ حٿلٔن حٿيٌٿِ 

 ٫ن ًٍف رن ٫خري ٫ن أرِ حٿ٬ٌحځ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ:
ٻنض ٍىٱ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ؿڄپ أكڄَ ٳٸخٽ: ّخ ڃ٬خً ٷڀض: ٿزْٺ ٷخٽ: ىپ -

ٿ٬زخى ٷخٽ: ٳٸڀض حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٿيخ ػٚػخ ٳٸڀض ًٿٺ ػٚػخ ػڂ طيٍُ ڃخ كٶ حهلل ٫ڀَ ح
ٷخٽ: كٸو ٫ِ ًؿپ أڅ ٬ّزيًه ًٙ َّ٘ٻٌح رو ْٗجخ ػڂ ٷخٽ: ىپ طيٍُ ڃخ كٶ حٿ٬زخى ٫ڀَ 
حهلل اًح ٳ٬ڀٌح ًٿٺ ٳٸڀض: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٿيخ ػٚػخ ًٷڀض ًٿٺ ػٚػخ ٳٸخٽ: كٸيڂ ٫ڀْو اًح 

 أڅ ىهڀيڂ حٿـنش.ىڂ ٳ٬ڀٌح ًٿٺ أڅ ّٰٴَ ٿيڂ ً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًكٔن ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ  - 

 ٫ن أرِ ٍُّن ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ڃؼڀو ٯَْ أنو ٷخٽ:
أطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رلڄخٍ ٷي ٗي ٫ڀْو رَى٫ش اٙ أڅ كٔنخ ؿڄ٪ -

 حٗٓنخىّن ٳِ كيّؼو.
أرِ كيػنخ كٌْس رن َّٗق ًِّّي رن ٫زي ٍرو ٷخٙ كيػنخ رٸْش ًىٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

حرن حٿٌٿْي كيػنِ رلَْ رن ٬ٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن أرِ رلَْ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٫ن 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:

حٿًِٰ ٯًِحڅ ٳؤڃخ ڃن حرظَٰ ًؿو حهلل ًأ٣خ٩ حٗڃخځ ًأنٴٶ حٿټَّڄش ًّخَٓ حٿَّ٘ٺ -
حٿٴٔخى ٳبڅ نٌڃو ًنزيو أؿَ ٻڀو ًأڃخ ڃن ٯِح ٳوَح ًٍّخء ًٓڄ٬ش ٫ًَٜ حٗڃخځ  ًحؿظنذ

 ًأٳٔي ٳِ حٍٕٝ ٳبنو ٿڂ َّؿ٪ رخٿټٴخٱ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌْس رن َّٗق ًِّّي رن ٫زي ٍرو ٷخٙ كيػنخ رٸْش رن  - 

ن ؿزپ أڅ حٿٌٿْي كيػنِ رلَْ رن ٬ٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن أرِ رلَْس ٫ن ڃ٬خً ر
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ ٫ن ٿْڀش حٿٸيٍ ٳٸخٽ: ىِ ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ أً ٳِ 

 حٿوخڃٔش أً ٳِ حٿؼخٿؼش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن ڃٌَٓ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ: ًكيػنخه حٿلټڂ رن  - 

ن ٗيَ رن ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٫ْخٕ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ كْٔن ٫
 كٌٗذ ٫ن ڃ٬خً ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٿن ّنٴ٪ كٌٍ ڃن ٷيٍ ًٿټن حٿي٫خء ّنٴ٪ ڃڄخ نِٽ ًڃڄخ ٿڂ ّنِٽ ٳ٬ڀْټڂ رخٿي٫خء ٫زخى حهلل.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ًأرٌ حٿْڄخڅ ٷخٙ كيػنخ أرٌ رټَ كيػنِ  - 

ي رن ٷ٤ْذ حٿٔټٌنِ ٫ن أرِ رلَّش ٷخٽ أرٌ حٿٌٿْي رن ٓٴْخڅ رن أرِ ڃَّڂ ٫ن ِّّ
حٿڄَْٰس ٳِ كيّؼو ٫ن ٫زي حهلل رن ٷْْ ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 حٿڄڀلڄش حٿ٨٬ڄَ ًٳظق حٿٸ٤ٔن٤ْنْش ًهًَؽ حٿيؿخٽ ٳِ ٓز٬ش أٗيَ.-
يػنخ ٟڄَس رن كزْذ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ أرٌ رټَ ك - 

 ٍؿپ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 اًح ؿخًُ حٿوظخڅ حٿوظخڅ ٳٸي ًؿذ حٿٰٔپ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ أرٌ رټَ كيػنِ ٤٫ْش رن ٷْْ ٫ن  - 
 ڃ٬خً رن ؿزپ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٗٓٚځ ًًًٍس ٓنخڃو.حٿـيخى ٫ڄٌى ح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن  - 

٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أرِ ٧زْش ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ أڅ ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ًؿپ هَْح ڃن  ڃخ ڃن ڃٔڀڂ ّزْض ٫ڀَ ًٻَ حهلل ٣خىَح ٳْظ٬خٍ ڃن حٿڀْپ ٳْٔؤٽ حهلل ٫ِ-
أڃَ حٿينْخ ًحٓهَس اٙ أ٤٫خه اّخه ٷخٽ كٔن ٳِ كيّؼو ٷخٽ ػخرض حٿزنخنِ ٳٸيځ ٫ڀْنخ ىينخ 

 ٳليع ريٌح حٿليّغ ٫ن ڃ٬خً ٷخٽ أرٌ ٓڀڄش أ٧نو أ٫نِ أرخ ٧زْش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ كڄخى رن ػخرض ٷخٽ: - 
 حٿليّغ. ٷيځ ٫ڀْنخ أرٌ ٧زْش ٳليػنخ ٳٌٻَ ڃؼپ ىٌح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ كيػنخ حرن ٫ْخٕ ٫ن رلَْ رن ٬ٓي ٫ن  - 

هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ڃخٿٺ رن ّوخڃَ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو 
 ٷخٽ:

 .ڃن ٷخطپ ٳِ ٓزْپ حهلل ٳٌحٵ نخٷش ًؿزض ٿو حٿـنش ًٳٌحٵ نخٷش ٷيٍ ڃخ طيٍ ٿزنيخ ٿڄن كڀزيخ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ كيػنخ حرن ٫ْخٕ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي  - 

حٿَكڄن رن أرِ كْٔن ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ٫زي حهلل رن ٯنڂ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ أڅ 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ًًٍس ٓنخځ حٗٓٚځ حٿـيخى ٳِ ٓزْپ حهلل.-
نخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٛٴٌحڅ كيػنِ ٍحٗي رن ٬ٓي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 ٫خٛڂ رن كڄْي ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ:
ٿڄخ ر٬ؼو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿْڄن هَؽ ڃ٬و ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٌّْٛو ًڃ٬خً ٍحٻذ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄِ٘ طلض ٍحكڀظو ٳڀڄخ ٳَ٭ 
٫َٔ أڅ ٙ طڀٸخنِ ر٬ي ٫خڃِ ىٌح أً ٿ٬ڀٺ أڅ طڄَ رڄٔـيُ ىٌح أً ٷزَُ ٷخٽ: ّخ ڃ٬خً انٺ 

ٳزټَ ڃ٬خً ؿ٬٘خ ٿٴَحٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ حٿظٴض ٳؤٷزپ رٌؿيو نلٌ 
 حٿڄيّنش ٳٸخٽ: اڅ أًٿَ حٿنخّ رِ حٿڄظٸٌڅ ڃن ٻخنٌح ًكْغ ٻخنٌح.

كيػنِ أرٌ ُّخى ّلَْ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٛٴٌحڅ - 
 ٫زْي حٿٰٔخنِ ٫ن ِّّي رن ٷ٤ْذ ٫ن ڃ٬خً أنو ٻخڅ ّٸٌٽ:

ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿْڄن ٳٸخٽ: ٿ٬ڀٺ أڅ طڄَ رٸزَُ ًڃٔـيُ ٷي -
ر٬ؼظٺ اٿَ ٷٌځ ٍٷْٸش ٷڀٌريڂ ّٸخطڀٌڅ ٫ڀَ حٿلٶ ڃَطْن ٳٸخطپ رڄن أ٣خ٫ٺ ڃنيڂ ڃن ٫ٜخٹ 

َ طزخىٍ حٿڄَأس ًُؿيخ ًحٿٌٿي ًحٿيه ًحٕم أهخه ٳؤنِٽ رْن حٿـزْنْن ػڂ ٬ٌّى اٿَ حٗٓٚځ كظ
 حٿٔټٌڅ ًحٿٔټخٓٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ ٛٴٌحڅ رن ٫ڄًَ ٫ن  - 
 ٍحٗي رن ٬ٓي ٫ن ٫خٛڂ رن كڄْي حٿٔټٌنِ:
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ن ڃ٬و حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو أڅ ڃ٬خًح ٿڄخ ر٬ؼو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ اٿَ حٿْڄ-
ًٓڀڂ ٌّْٛو ًڃ٬خً ٍحٻذ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄِ٘ طلض ٍحكڀظو ٳڀڄخ ٳَ٭ 
ٷخٽ: ّخ ڃ٬خً انٺ ٫َٔ أڅ ٙ طڀٸخنِ ر٬ي ٫خڃِ ىٌح ًٿ٬ڀٺ أڅ طڄَ رڄٔـيُ ًٷزَُ ٳزټَ 

و ڃ٬خً رن ؿزپ ؿ٬٘خ ٿٴَحٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
 ًٓڀڂ ٙ طزٺ ّخ ڃ٬خً ٿڀزټخء أً اڅ حٿزټخء ڃن حٿ٤ْ٘خڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ أرٌ رټَ رن ٫زي حهلل رن أرِ ڃَّڂ  - 
 حٿٰٔخنِ ٫ن كزْذ رن ٫زْي ٫ن ڃ٬خً أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ٳٸْپ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳټْٲ  ّټٌڅ ٳِ آهَ حٿِڃخڅ أٷٌحځ اهٌحڅ حٿ٬ٚنْش أ٫يحء حٿََّٔس-
 ّټٌڅ ًٿٺ ٷخٽ: ًٿٺ رَٯزش ر٠٬يڂ اٿَ ر٬ٞ ًٍىزش ر٠٬يڂ اٿَ ر٬ٞ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿٌٍى  - 
 ٫ن حٿڀـٚؽ كيػنِ ڃ٬خً:

ثو حٿڀيڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ ٫ڀَ ٍؿپ ًىٌ ّٜڀِ ًىٌ ّٸٌٽ ٳِ ى٫خ-
انِ أٓؤٿٺ حٿٜزَ ٷخٽ: ٓؤٿض حٿزٚء ٳٔپ حهلل حٿ٬خٳْش ٷخٽ: ًأطَ ٫ڀَ ٍؿپ ىٌ ّٸٌٽ: حٿڀيڂ 
انِ أٓؤٿٺ طڄخځ ن٬ڄظٺ ٳٸخٽ: حرن آىځ ىپ طيٍُ ڃخ طڄخځ حٿن٬ڄش ٷخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ى٫ٌس 
ى٫ٌص ريخ أٍؿٌ ريخ حٿوَْ ٷخٽ: ٳبڅ طڄخځ حٿن٬ڄش ٳٌُ ڃن حٿنخٍ ًىهٌٽ حٿـنش ًأطَ ٫ڀَ 

 ًىٌ ّٸٌٽ ّخ ًح حٿـٚٽ ًحٗٻَحځ ٳٸخٽ: ٷي حٓظـْذ ٿٺ ٳٔپ.ٍؿپ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنِ ٫ڄًَ رن أرِ كټْڂ  - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن ّلَْ رن ٬ّڄَ ٫ن أرِ حٌٕٓى ٷخٽ:
ّٸٌٽ أً  أطَ ڃ٬خً رْيٌىُ ًحٍػو ڃٔڀڂ ٳٸخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-

 ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٗٓٚځ ِّّي ًٙ ّنٸٚ ٳٌٍػو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ًىٌ حٿ٠ََّ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ  - 

 ٓٴْخڅ ٫ن أنْ ٷخٽ:
 أطْنخ ڃ٬خًح ٳٸڀنخ كيػنخ ڃن ٯَحثذ كيّغ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳٸخٽ:-
ٱ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ كڄخٍ ٳٸخٽ: ّخ ڃ٬خً ٳٸڀض: ٿزْٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻنض ٍى-

ٷخٽ: أطيٍُ ڃخ كٶ حهلل ٫ڀَ حٿ٬زخى ٷخٽ: ٷڀض: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: ٳبڅ كٶ حهلل ٫ڀَ 
حٿ٬زخى أڅ ٬ّزيًه ًٙ َّ٘ٻٌح رو ْٗجخ ٳيپ طيٍُ ڃخ كٶ حٿ٬زخى ٫ڀَ حهلل اًح ٳ٬ڀٌح ًٿٺ ٷخٽ: 

 و أ٫ڀڂ ٷخٽ: ٳبڅ كٶ حٿ٬زخى ٫ڀَ حهلل اًح ٳ٬ڀٌح ًٿٺ أڅ ٙ ٬ٌّريڂ.ٷڀض: حهلل ًٌٍٓٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٿْغ ٫ن كزْذ رن أرِ ػخرض ٫ن ڃْڄٌڅ  - 

 رن أرِ ٗزْذ ٫ن ڃ٬خً أنو ٷخٽ:
ّخ ٌٍٓٽ حهلل أًٛنِ ٷخٽ: حطٶ حهلل كْؼڄخ ٻنض أً أّنڄخ ٻنض ٷخٽ: ُىنِ ٷخٽ: أطز٪ حٿْٔجش -
 لٔنش طڄليخ ٷخٽ: ُىنِ ٷخٽ: هخٿٶ حٿنخّ روڀٶ كٔن.حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ٫ڄًَ ٬ّنِ حرن ىّنخٍ ٷخٽ:  - 

 ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ: أنزؤنخ ڃن ٗيي ڃ٬خًح كْن ك٠َطو حٿٌٳخس ّٸٌٽ:
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ حٻ٘ٴٌح ٫نِ ٓـٲ حٿٸزش أكيػټڂ كيّؼخ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

ڃَس: أهزَٻڂ رِ٘ء ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّڄن٬نِ أڅ أكيػټڄٌه 
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اٙ أڅ طظټڀٌح ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ: ڃن ٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ڃوڀٜخ ڃن ٷڀزو أً ّٸْنخ ڃن ٷڀزو ٿڂ 
 ّيهپ حٿنخٍ أً ىهپ حٿـنش ًٷخٽ ڃَس ىهپ حٿـنش ًٿڂ طڄٔو حٿنخٍ.

كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ٫ٌڅ حٿؼٸٴِ ٫ن حٿلَع رن  كيػنخ ٫زي حهلل - 
 ٫ڄًَ ٫ن ٍؿخٽ ڃن أٛلخد ڃ٬خً:

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ ر٬ؼو اٿَ حٿْڄن ٳٸخٽ: ٻْٲ طٸ٠ِ ٷخٽ: أٷ٠ِ رټظخد -
حهلل ٷخٽ: ٳبڅ ٿڂ ّټن ٳِ ٻظخد حهلل ٷخٽ: ٳزٔنش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳبڅ ٿڂ 
ّټن ٳِ ٓنش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: حؿظيي ٍأِّ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿلڄي هلل حٿٌُ ًٳٶ ٌٍٓٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن أرِ حٿ٤ٴْپ ٫ن  - 

 ڃ٬خً:
و ًٓڀڂ ؿڄ٪ رْن حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ ًحٿڄَٰد ًحٿ٬٘خء ٳِ ٯًِس أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

 طزٌٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي رن ريَحځ ٫ن  - 

 ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٫ن ڃ٬خً ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 اٙ كٜخثي أٿٔنظيڂ. ػټڀظٺ أڃٺ ًىپ ّټذ حٿنخّ ٫ڀَ ڃنخهَىڂ ٳِ ؿينڂ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن رَٷخڅ ٫ن كزْذ رن أرِ ڃًَُٵ  - 

 ٫ن ٤٫خء رن أرِ ٍرخف ٫ن أرِ ڃٔڀڂ حٿوٌٙنِ ٷخٽ:
أطْض ڃٔـي أىپ ىڃ٘ٶ ٳبًح كڀٸش ٳْيخ ٻيٌٽ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًاً -

ٻڀڄخ حهظڀٴٌح ٳِ ِٗء ٍىًه اٿَ حٿٴظَ ٳظَ ٗخد ٷخٽ:  ٗخد ٳْيڂ أٻلپ حٿ٬ْن رَحٵ حٿؼنخّخ
ٷڀض ٿـڀْْ ٿِ: ڃن ىٌح ٷخٽ: ىٌح ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ: ٳـجض ڃن حٿ٬ِ٘ ٳڀڂ ّل٠ًَح ٷخٽ: 
ٳٰيًص ڃن حٿٰي ٷخٽ: ٳڀڂ ّـْئًح ٳَكض ٳبًح أنخ رخٿ٘خد ّٜڀِ اٿَ ٓخٍّش ٳَٻ٬ض ػڂ 

خٽ: ٳڄينِ اٿْو ٷخٽ: ٻْٲ ٷڀض طلٌٿض اٿْو ٷخٽ: ٳٔڀڂ ٳينٌص ڃنو ٳٸڀض انِ ٕكزٺ ٳِ حهلل ٷ
ٷڀض: انِ ٕكزٺ ٳِ حهلل ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلټِ ٫ن ٍرو 
ّٸٌٽ: حٿڄظلخرٌڅ ٳِ حهلل ٫ڀَ ڃنخرَ ڃن نٌٍ ٳِ ٧پ حٿ٬َٕ ٌّځ ٙ ٧پ اٙ ٧ڀو ٷخٽ: 
ٳوَؿض كظَ ٿٸْض ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٳٌٻَص ٿو كيّغ ڃ٬خً رن ؿزپ ٳٸخٽ: ٓڄ٬ض 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلټِ ٫ن ٍرو ٫ِ ًؿپ ّٸٌٽ: كٸض ڃلزظِ ٿڀڄظلخرْن ٌٍٓٽ حهلل 
َِ ًحٿڄظلخرٌڅ ٳِ حهلل ٫ڀَ  َِ ًكٸض ڃلزظِ ٿڀڄظِحًٍّن ٳ َِ ًكٸض ڃلزظِ ٿڀڄظزخًٿْن ٳ ٳ

 ڃنخرَ ڃن نٌٍ ٳِ ٧پ حٿ٬َٕ ٌّځ ٙ ٧پ اٙ ٧ڀو.
حٿڄڀْق كيػنخ كزْذ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ كيػنخ أرٌ  - 

 رن أرِ ڃًَُٵ ٫ن ٤٫خء كيػنخ أرٌ ڃٔڀڂ ٷخٽ:
ىهڀض ڃٔـي كڄٚ ٳبًح كڀٸش ٳْيخ اػنخڅ ًػٚػٌڅ ٍؿٚ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٳْيڂ ٳظَ ٗخد أٻلپ ٳٌٻَ حٿليّغ.
نخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ كَِّ ٬ّنِ حرن ٫ؼڄخڅ كيػ - 

ٍحٗي رن ٬ٓي ٫ن ٫خٛڂ رن كڄْي حٿٔټٌنِ ًٻخڅ ڃن أٛلخد ڃ٬خً رن ؿزپ ٫ن ڃ٬خً 
 ٷخٽ:
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ٍٷزنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٛٚس حٿ٬٘خء ٳخكظزْ كظَ ٧ننخ أڅ ٿن ّوَؽ -
ًحٿٸخثپ ڃنخ ّٸٌٽ ٷي ٛڀَ ًٿن ّوَؽ ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀنخ: ّخ 

وَؽ ًحٿٸخثپ ڃنخ ّٸٌٽ: ٷي ٛڀَ ًٿن ّوَؽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٌٍٓٽ حهلل ٧ننخ أنٺ ٿن ط
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح٫ظڄٌح ريٌه حٿٜٚس ٳٸي ٳ٠ڀظڂ ريخ ٫ڀَ ٓخثَ حٕڃڂ ًٿڂ ّٜڀيخ أڃش 

 ٷزڀټڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٬ّنِ حرن حٿٸخٓڂ كيػنخ كَِّ ٫ن ٍحٗي رن ٬ٓي  - 

 لخد ڃ٬خً ٓڄ٬ض ڃ٬خًح ّٸٌٽ:٫ن ٫خٛڂ رن كڄْي حٿٔټٌنِ ًٻخڅ ڃن أٛ
 انخ ٍٷزنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّنِ حنظ٨َنخه ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 

 ٫ًَس رن حٿنِحٽ ّليع ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ:
ٹ ٳڀڄخ ٍأّظو هڀْخ ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ أٷزڀنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٯًِس طزٌ-

حهلل أهزَنِ ر٬ڄپ ّيهڀنِ حٿـنش ٷخٽ: رن ٿٸي ٓؤٿض ٫ن ٨٫ْڂ ًىٌ َّْٔ ٫ڀَ ڃن َّٔه 
حهلل ٫ڀْو طٸْڂ حٿٜٚس حٿڄټظٌرش ًطئىُ حٿِٻخس حٿڄٴًَٟش ًطڀٸَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ طَ٘ٹ رو 

ٚځ ٳڄن أٓڀڂ ْٗجخ أًٙ أىٿٺ ٫ڀَ ٍأّ حٕڃَ ٫ًڄٌىه ًًًٍس ٓنخڃو أڃخ ٍأّ حٕڃَ ٳخٗٓ
ٓڀڂ ًأڃخ ٫ڄٌىه ٳخٿٜٚس ًأڃخ ًًٍس ٓنخڃو ٳخٿـيخى ٳِ ٓزْپ حهلل أًٙ أىٿٺ ٫ڀَ أرٌحد 
حٿوَْ حٿٌٜځ ؿنش ًحٿٜيٷش ًٷْخځ حٿ٬زي ٳِ ؿٌٱ حٿڀْپ ّټٴَ حٿو٤خّخ ًطٚ ىٌه حّٓش 
}طظـخٳَ ؿنٌريڂ ٫ن حٿڄ٠خؿ٪ ّي٫ٌڅ ٍريڂ هٌٳخ ٣ًڄ٬خ ًڃڄخ ٍُٷنخىڂ ّنٴٸٌڅ{ أًٙ 

ٺ ًٿٺ ٿٺ ٻڀو ٷخٽ: ٳؤٷزپ نٴَ ٷخٽ: ٳوْ٘ض أڅ ّٰ٘ڀٌح ٫نِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ أىٿٺ ٫ڀَ أڃڀ
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٬ٗزش أً ٻڀڄش نلٌىخ ٷخٽ: ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷٌٿٺ أًٙ أىٿٺ ٫ڀَ 
أڃڀٺ ًٿٺ ٿٺ ٻڀو ٷخٽ: ٳؤٗخٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه اٿَ ٿٔخنو ٷخٽ: ٷڀض: ّخ 

نظټڀڂ رو ٷخٽ: ػټڀظٺ أڃٺ ڃ٬خً ًىپ ّټذ حٿنخّ ٫ڀَ ڃنخهَىڂ  ٌٍٓٽ حهلل ًانخ ٿنئحهٌ رڄخ
اٙ كٜخثي أٿٔنظيڂ ٷخٽ ٬ٗزش ٷخٽ ٿِ حٿلټڂ ًكيػنِ رو ڃْڄٌڅ رن أرِ ٗزْذ ًٷخٽ حٿلټڂ 

 ٓڄ٬ظو ڃنو ڃنٌ أٍر٬ْن ٓنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷْْ رن ڃٔڀڂ ٫ن أرِ  - 

  رن ڃٔڀڂ ٫ن ڃ٬خً ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:ٍڃڀش ٫ن ٫زْي حهلل
 أًؿذ ًً حٿؼٚػش ٳٸخٽ ڃ٬خً ًًً حٗػنْن ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ًًً حٗػنْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن أرِ  - 

زَه أنيڂ هَؿٌح ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل حٿِرَْ حٿڄټِ ٫ن أرِ حٿ٤ٴْپ ٫خڃَ رن ًحػڀش أڅ ڃ٬خًح أه
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خځ طزٌٹ ٳټخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـڄ٪ رْن حٿ٨يَ 

 ًحٿ٬َٜ ًحٿڄَٰد ًحٿ٬٘خء ٷخٽ:
ًأهَ حٿٜٚس ػڂ هَؽ ٳٜڀَ حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ ؿڄ٬ْخ ػڂ ىهپ ػڂ هَؽ ٳٜڀَ حٿڄَٰد -

طزٌٹ ًانټڂ ٿن طؤطٌح ريخ كظَ  ًحٿ٬٘خء ؿڄ٬ْخ ػڂ ٷخٽ: انټڂ ٓظؤطٌڅ ٯيح اڅ ٗخء حهلل ٫ْن
٠ّلَ حٿنيخٍ ٳڄن ؿخء ٳٚ ّڄْ ڃن ڃخثيخ ْٗجخ كظَ آطِ ٳـجنخ ًٷي ٓزٸنخ اٿْيخ ٍؿٚڅ 
ًحٿ٬ْن ڃؼپ حٿَ٘حٹ طزٞ رِ٘ء ڃن ڃخء ٳٔؤٿيڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ 

ڄخ ڃخ ڃٔٔظڄخ ڃن ڃخثيخ ْٗجخ ٳٸخٙ: ن٬ڂ ٳٔزيڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ٿي
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ٗخء حهلل أڅ ّٸٌٽ ػڂ ٯَٳٌح رؤّيّيڂ ڃن حٿ٬ْن ٷڀْٚ ٷڀْٚ كظَ حؿظڄ٪ ٳِ ِٗء ػڂ ٯٔپ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْو ًؿيو ًّيّو ػڂ أ٫خىه ٳْيخ ٳـَص حٿ٬ْن رڄخء ٻؼَْ 
ٳخٓظٸَ حٿنخّ ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٗٺ ّخ ڃ٬خً اڅ ٣خٿض رٺ كْخس أڅ 

 خ ٷي ڃٖ ؿنخنخ.طٍَ ڃخء ىين
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن أرِ حٿِرَْ أڅ أرخ حٿ٤ٴْپ  - 

 أهزَه أڅ ڃ٬خً رن ؿزپ أهزَه ٳٌٻَ ڃ٬نخه ًٷخٽ:
 ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:

 أًؿذ ًً حٿؼٚػش ٳٸخٽ ڃ٬خً ًًً حٗػنْن ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ًًً حٗػنْن.-
أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

حٿِرَْ حٿڄټِ ٫ن أرِ حٿ٤ٴْپ ٫خڃَ رن ًحػڀش أڅ ڃ٬خًح أهزَه أنيڂ هَؿٌح ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خځ طزٌٹ ٳټخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـڄ٪ رْن حٿ٨يَ 

 ًحٿ٬َٜ ًحٿڄَٰد ًحٿ٬٘خء ٷخٽ:
هَؽ ٳٜڀَ حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ ؿڄ٬ْخ ػڂ ىهپ ػڂ هَؽ ٳٜڀَ حٿڄَٰد ًأهَ حٿٜٚس ػڂ -

ًحٿ٬٘خء ؿڄ٬ْخ ػڂ ٷخٽ: انټڂ ٓظؤطٌڅ ٯيح اڅ ٗخء حهلل ٫ْن طزٌٹ ًانټڂ ٿن طؤطٌح ريخ كظَ 
٠ّلَ حٿنيخٍ ٳڄن ؿخء ٳٚ ّڄْ ڃن ڃخثيخ ْٗجخ كظَ آطِ ٳـجنخ ًٷي ٓزٸنخ اٿْيخ ٍؿٚڅ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ ًحٿ٬ْن ڃؼپ حٿَ٘حٹ طزٞ رِ٘ء ڃن ڃخء ٳٔؤٿيڄخ 
ڃٔٔظڄخ ڃن ڃخثيخ ْٗجخ ٳٸخٙ: ن٬ڂ ٳٔزيڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ٿيڄخ ڃخ 
ٗخء حهلل أڅ ّٸٌٽ ػڂ ٯَٳٌح رؤّيّيڂ ڃن حٿ٬ْن ٷڀْٚ ٷڀْٚ كظَ حؿظڄ٪ ٳِ ِٗء ػڂ ٯٔپ 

ٿ٬ْن رڄخء ٻؼَْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْو ًؿيو ًّيّو ػڂ أ٫خىه ٳْيخ ٳـَص ح
ٳخٓظٸَ حٿنخّ ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٗٺ ّخ ڃ٬خً اڅ ٣خٿض رٺ كْخس أڅ 

 طٍَ ڃخء ىينخ ٷي ڃٖ ؿنخنخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن أرِ حٿِرَْ أڅ أرخ حٿ٤ٴْپ  - 

 أهزَه أڅ ڃ٬خً رن ؿزپ أهزَه ٳٌٻَ ڃ٬نخه ًٷخٽ:
 رِ٘ء ڃن ڃخء.طزٞ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلخٵ أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ّلَْ رن أٌّد أڅ  - 

 ٫زْي حهلل رن ُكَ كيػو ٫ن هخٿي رن أرِ ٫ڄَحڅ ٫ن أرِ ٫ْخٕ ٷخٽ: ٷخٽ ڃ٬خً رن ؿزپ:
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٗجظڂ أنزؤطټڂ ڃخ أًٽ ڃخ ّٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ -

ئڃنْن ٌّځ حٿٸْخڃش ًڃخ أًٽ ڃخ ّٸٌٿٌڅ ٿو ٷڀنخ: ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿڀڄ
ّٸٌٽ ٿڀڄئڃنْن ىپ أؿزظڂ ٿٸخثِ ٳْٸٌٽ: ِٿَڂ ٳْٸٌٿٌڅ: ٍؿٌنخ ٫ٴٌٹ ًڃٰٴَطٺ ٳْٸٌٽ ٷي 

 ًؿزض ٿټڂ ڃٰٴَطِ.
كْٔن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ أنزؤنخ ٬ْٗذ كيػنِ ٫زي حهلل رن أرِ  - 

كيػنِ ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ًىٌ حٿٌُ ر٬ؼو ٫ڄَ رن حٿو٤خد اٿَ 
 حٿ٘خځ ّٴٸو حٿنخّ أڅ ڃ٬خً رن ؿزپ كيػو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

أنو ٍٻذ ٌّڃخ ٫ڀَ كڄخٍ ٿو ّٸخٽ ٿو: ٬ّٴٌٍ ٍٓنو ڃن ٿْٲ ػڂ ٷخٽ: حٍٻذ ّخ ڃ٬خً ٳٸڀض -
٩َٜ حٿلڄخٍ رنخ ٳٸخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َٓ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ: حٍٻذ ٳَىٳظو ٳ
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٠ّلٺ ًٷڄض أًٻَ ڃن نٴِٔ أٓٴخ ػڂ ٳ٬پ ًٿٺ حٿؼخنْش ػڂ حٿؼخٿؼش ٳَٻذ ًٓخٍ رنخ حٿلڄخٍ 
ٳؤهڀٲ ّيه ٳ٠َد ٧يَُ ر١ٌٔ ڃ٬و أً ٫ٜخ ػڂ ٷخٽ: ّخ ڃ٬خً ىپ طيٍُ ڃخ كٶ حهلل 

أڅ ٬ّزيًه ًٙ َّ٘ٻٌح رو ٫ڀَ حٿ٬زخى ٳٸڀض حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: ٳبڅ كٶ حهلل ٫ڀَ حٿ٬زخى 
ْٗجخ ٷخٽ: ػڂ ٓخٍ ڃخ ٗخء حهلل ػڂ أهڀٲ ّيه ٳ٠َد ٧يَُ ٳٸخٽ: ّخ ڃ٬خً ّخ حرن أځ ڃ٬خً 
ىپ طيٍُ ڃخ كٶ حٿ٬زخى ٫ڀَ حهلل اًح ىڂ ٳ٬ڀٌح ًٿٺ ٷڀض: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: ٳبڅ كٶ 

 حٿ٬زخى ٫ڀَ حهلل اًح ٳ٬ڀٌح ًٿٺ أڅ ّيهڀيڂ حٿـنش.
أرِ كيػنخ كٌْس رن َّٗق كؼنِ رٸْش كيػنِ ٟزخٍس رن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 ٫ن ًًّي رن نخٳ٪ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو:
ّخ ڃ٬خً أڅ ّييُ حهلل ٫ڀَ ّيّٺ ٍؿٚ ڃن أىپ حٿَ٘ٹ هَْ ٿٺ ڃن أڅ ّټٌڅ ٿٺ كڄَ -

 حٿن٬ڂ.
آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ٛٴٌحڅ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ أنزؤنخ - 

 ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ؿزَْ رن نٴَْ حٿل٠َڃِ ٫ن ڃ٬خً ٷخٽ:
أًٛخنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬َ٘ ٻڀڄخص ٷخٽ: ٙ طَ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ًاڅ ٷظڀض -

ًكَٷض ًٙ ط٬ٸن ًحٿيّٺ ًاڅ أڃَحٹ أڅ طوَؽ ڃن أىڀٺ ًڃخٿٺ ًٙ طظَٻن ٛٚس ڃټظٌرش 
طَٹ ٛٚس ڃټظٌرش ڃظ٬ڄيح ٳٸي رَثض ڃنو ًڃش حهلل ًٙ طَ٘رن هڄَح ٳبنو ڃظ٬ڄيح ٳبڅ ڃن 

ٍأّ ٻپ ٳخك٘ش ًاّخٹ ًحٿڄ٬ْٜش ٳبڅ رخٿڄ٬ْٜش كپ ٓو٢ حهلل ٫ِ ًؿپ ًاّخٹ ًحٿٴَحٍ 
ڃن حٿِكٲ ًاڅ ىڀٺ حٿنخّ ًاًح أٛخد حٿنخّ ڃٌطخڅ ًأنض ٳْيڂ ٳخػزض ًحنٴٶ ٫ڀَ ٫ْخٿٺ 

 ِ حهلل.ڃن ٣ٌٿٺ ًٙ طَٳ٪ ٫نيڂ ٫ٜخٹ أىرخ ًأهٴيڂ ٳ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ كْٜن ٫ن  - 

 حٿٌحٿزِ ٛيّٶ ٿڄ٬خً رن ؿزپ ٫ن ڃ٬خً ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ڃن ًٿِ ڃن أڃَ حٿنخّ ْٗجخ ٳخكظـذ ٫ن أًٿِ حٿ٬٠ٴش ًحٿلخؿش حكظـذ حهلل ٫نو ٌّځ -

 حٿٸْخڃش.
كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿڄؼنَ كيػنخ حٿزَحء حٿٰنٌُ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 حٿلٔن ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٚ ىٌه حّٓش }أٛلخد حٿْڄْن{ ً }أٛلخد حٿ٘ڄخٽ{ -

 ٳٸزٞ رْيّو ٷز٠ظْن ٳٸخٽ: ىٌه ٳِ حٿـنش ًٙ أرخٿِ ًىٌه ٳِ حٿنخٍ ًٙ أرخٿِ.
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي كيػنخ ٗيَ رن كٌٗذ كيػنِ كيػنخ ٫زي ح - 

 ٫خثٌ حهلل رن ٫زي حهلل:
أڅ ڃ٬خًح ٷيځ ٫ڀَ حٿْڄن ٳڀٸْظو حڃَأس ڃن هٌٙڅ ڃ٬يخ رنٌڅ ٿيخ اػنخ ٫َ٘ ٳظَٻض أرخىڂ -

ٳِ رْظيخ أَٰٛىڂ حٿٌُ ٷي حؿظڄ٬ض ٿلْظو ٳٸخڃض ٳٔڀڄض ٫ڀَ ڃ٬خً ًٍؿٚڅ ڃن رنْيخ 
يخ ٳٸخٿض: ڃن أٍٓڀٺ أّيخ حٿَؿپ ٷخٽ ٿيخ ڃ٬خً: أٍٓڀنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ّڄٔټخڅ ر٠ز٬ْ

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض حٿڄَأس أٍٓڀٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنض ٌٍٓٽ ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳٚ طوزَنِ ّخ ٌٍٓٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿيخ 

ڃخ كٶ حٿڄَء ٫ڀَ ًُؿظو ٷخٽ ٿيخ ڃ٬خً طظٸِ حهلل ڃخ ڃ٬خً: ٓڀْنِ ٫ڄخ ٗجض ٷخٿض: كيػنِ 
حٓظ٤خ٫ض ًطٔڄ٪ ًط٤ْ٪ ٷخٿض أٷٔڄض رخهلل ٫ڀْٺ ٿظليػنِ ڃخ كٶ حٿَؿپ ٫ڀَ ًُؿظو ٷخٽ 
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ٿيخ ڃ٬خً أً ڃخ ٍْٟض أڅ طٔڄ٬ِ ًط٬ْ٤ِ ًطظٸِ حهلل ٷخٿض: رڀَ ًٿټن كيػنِ ڃخ كٶ 
خٽ ٿيخ ڃ٬خً: ًحٿٌُ نٴْ حٿڄَء ٫ڀَ ًُؿظو ٳبنِ طَٻض أرخ ىئٙء ْٗوخ ٻزَْح ٳِ حٿزْض ٳٸ

ڃ٬خً ٳِ ّيه ٿٌ أنٺ طَؿ٬ْن اًح ٍؿ٬ض اٿْو ٳٌؿيص حٿـٌحځ ٷي هَٵ ٿلڄو ًهَٵ ڃنوَّو 
 ٳٌؿيص ڃنوَّو ّْٔٚڅ ٷْلخ ًىڃخ ػڂ أٿٸڄظيڄخ ٳخٹ ٿټْڄخ طزڀِٰ كٸو ڃخ رڀٰض ًٿٺ أريح.

رِ ٓڀڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن رن حٿڄؼنَ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن أ - 
٫ن ُّخى رن أرِ ُّخى ڃٌٿَ ٫زي حهلل رن ٫ْخٕ رن أرِ ٍر٬ْش أنو رڀٰو ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ 

 أنو ٷخٽ:
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٫ڄپ آىڃِ ٫ڄٚ ٷ٢ أنـَ ٿو ڃن ٫ٌحد حهلل ڃن -

خ ًٻَ حهلل ًٷخٽ ڃ٬خً ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ أهزَٻڂ روَْ أ٫ڄخٿټڂ ًأُٻخى
٫ني ڃڀْټټڂ ًأٍٳ٬يخ ٳِ ىٍؿخطټڂ ًهَْ ٿټڂ ڃن ط٬خ٣ِ حٿٌىذ ًحٿٴ٠ش ًڃن أڅ طڀٸٌح 
٫يًٻڂ ٯيح ٳظ٠َرٌح أ٫نخٷيڂ ٠ًَّرٌح أ٫نخٷټڂ ٷخٿٌح: رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ًٻَ حهلل ٫ِ 

 ًؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٻؼَْ رن ى٘خځ كيػنخ ؿ٬ٴَ ٬ّنِ حرن رَٷخڅ كيػنخ  - 

 ًَُٵ ٫ن ٤٫خء رن أرِ ٍرخف ٫ن أرِ ڃٔڀڂ حٿوٌٙنِ ٷخٽ:كزْذ رن أرِ ڃ
ىهڀض ڃٔـي كڄٚ ٳبًح ٳْو نلٌ ڃن ػٚػْن ٻيٚ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٳبًح ٳْيڂ ٗخد أٻلپ حٿ٬ْنْن رَحٵ حٿؼنخّخ ٓخٻض ٳبًح حڃظٍَ حٿٸٌځ ٳِ ِٗء أٷزڀٌح 
زپ ٳٌٷ٪ ٿو ٳِ نٴِٔ كذ ٫ڀْو ٳٔؤٿٌه ٳٸڀض ٿـڀْْ ٿِ: ڃن ىٌح ٷخٽ: ىٌح ڃ٬خً رن ؿ

ٳټنض ڃ٬يڂ كظَ طٴَٷٌح ػڂ ىـَص اٿَ حٿڄٔـي ٳبًح ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخثڂ ّٜڀِ اٿَ ٓخٍّش 
ٳٔټض ٙ ّټڀڄنِ ٳٜڀْض ػڂ ؿڀٔض ٳخكظزْض رَىحء ٿِ ػڂ ؿڀْ ٳٔټض ٙ ّټڀڄنِ ًٓټض 
ٙ أٻڀڄو ػڂ ٷڀض: ًحهلل انِ ٕكزٺ ٷخٽ ٳْڄخ طلزنِ ٷخٽ: ٷڀض: ٳِ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٳؤهٌ 
رلزٌطِ ٳـَنِ اٿْو ىنْش ػڂ ٷخٽ أرَ٘ اڅ ٻنض ٛخىٷخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ّٸٌٽ: حٿڄظلخرٌڅ ٳِ ؿٚٿِ ٿيڂ ڃنخرَ ڃن نٌٍ ّٰز٤يڂ حٿنزٌْڅ ًحٿ٘ييحء ٷخٽ: 
ٳوَؿض ٳڀٸْض ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٳٸڀض: ّخ أرخ حٿٌٿْي ٙ أكيػٺ رڄخ كيػنِ ڃ٬خً رن ؿزپ 

يػٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٳ٬و اٿَ حٿَد ٫ِ ًؿپ ٳِ حٿڄظلخرْن ٷخٽ ٳؤنخ أك
َِ ًكٸض ڃلزظِ ٿڀڄظزخًٿْن  َِ ًكٸض ڃلزظِ ٿڀڄظِحًٍّن ٳ ٷخٽ: كٸض ڃلزظِ ٿڀڄظلخرْن ٳ

.َِ َِ ًكٸض ڃلزظِ ٿڀڄظٌحٛڀْن ٳ  ٳ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٤٫خء حٿوٴخٱ حٿ٬ـڀِ ٫ن ٬ْٓي ٫ن  - 

 رن كٌٗذ ٫ن ڃ٬خً ٷخٽ: ٷخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٷظخىس ٫ن ٗيَ
 ّز٬غ حٿڄئڃنٌڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ؿَىح ڃَىح ڃټلڀْن رنِ ػٚػْن ٓنش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس رن كڄْي كيػنِ ٓڀْڄخڅ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٍؿخء  - 

 حٕنٜخٍُ ٫ن ٫زي حهلل رن ٗيحى ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ:
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٣ڀزو ٳٸْپ ٿِ هَؽ ٷزپ ٷخٽ: ٳـ٬ڀض ٙ أڃَ رؤكي أطْض ٌٍٓٽ حهلل -

اٙ ٷخٽ ڃَ ٷزپ كظَ ڃٍَص ٳٌؿيطو ٷخثڄخ ّٜڀِ ٷخٽ: ٳـجض كظَ ٷڄض هڀٴو ٷخٽ: ٳؤ٣خٽ 
حٿٜٚس ٳڀڄخ ٷ٠َ حٿٜٚس ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٸي ٛڀْض ٛٚس ٣ٌّڀش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ 

زش ًٍىزش ٓؤٿض حهلل ٫ِ ًؿپ ػٚػخ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ٛڀْض ٛٚس ٍٯ
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ٳؤ٤٫خنِ حػنظْن ًڃن٬نِ ًحكيس ٓؤٿظو أڅ ٙ ّيڀٺ أڃظِ ٯَٷخ ٳؤ٤٫خنْو ًٓؤٿظو أڅ ٙ ٨ّيَ 
 ٫ڀْيڂ ٫يًح ٿْْ ڃنيڂ ٳؤ٤٫خنْيخ ًٓؤٿظو أڅ ٙ ّـ٬پ رؤٓيڂ رْنيڂ ٳَىىخ ٫ڀِ.

حٿ٬ِِّ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫زي - 
 رن ٛيْذ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن ڃ٬خً أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو:

 ّخ ڃ٬خً ڃن ڃخص ٙ َّ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ىهپ حٿـنش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش ٫ن ٫ڄًَ ًىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ ٷخٙ: كيػنخ  - 

حرن أرِ كزْذ ًٷخٽ ٫زي حهلل رن ًىذ ٷخٽ ىخًٍڅ ٳِ كيّؼو ٷخٽ: ًٷخٽ كٌْس: ٫ن 
 ڃ٬خًّش: ٫ن كٌْس ٫ن ِّّي ٫ن ٓڀڄش رن أٓخڃش ٫ن ّلَْ رن حٿلټڂ أڅ ڃ٬خًح ٷخٽ:

ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٛيٵ أىپ حٿْڄن ًأڃَنِ أڅ آهٌ ڃن حٿزٸَ ڃن -
ٻپ ػٚػْن طز٬ْخ ٷخٽ ىخًٍڅ: ًحٿظزْ٪ حٿـ٩ٌ أً حٿـ٫ٌش ًڃن ٻپ أٍر٬ْن ڃٔنش ٷخٽ: 

َِ أ څ آهٌ ڃن حٍٕر٬ْن ٷخٽ ىخًٍڅ ڃخ رْن حٍٕر٬ْن أً حٿوڄْٔن ًرْن حٿٔظْن ٳ٬ٌَٟح ٫ڀ
ًحٿٔز٬ْن ًڃخ رْن حٿؼڄخنْن ًحٿظ٬ْٔن ٳؤرْض ًحٹ ًٷڀض ٿيڂ كظَ أٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًٿٺ ٳٸيڃض ٳؤهزَص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَنِ أڅ آهٌ ڃن ٻپ 

ًڃن حٿٔظْن طز٬ْْن ًڃن حٿٔز٬ْن ڃٔنش ًطز٬ْخ ًڃن ػٚػْن طز٬ْخ ًڃن ٻپ أٍر٬ْن ڃٔنش 
حٿؼڄخنْن ڃٔنظْن ًڃن حٿظ٬ْٔن ػٚػش أطزخ٩ ًڃن حٿڄخثش ڃٔنش ًطز٬ْْن ًڃن حٿ٬َ٘س ًحٿڄخثش 
ڃٔنظْن ًطز٬ْخ ًڃن حٿ٬َّ٘ن ًڃخثش ػٚع ڃٔنخص أً أٍر٬ش أطزخ٩ ٷخٽ: ًأڃَنِ ٌٍٓٽ حهلل 

ىخًٍڅ: ٳْڄخ رْن ًٿٺ ْٗجخ اٙ أڅ ّزڀٮ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٙ آهٌ ٳْڄخ رْن ًٿٺ ًٷخٽ 
 ڃٔنش أً ؿ٫ٌخ ٫ًُڂ أڅ حًٕٷخٙ ٙ ٳ٠َّش ٳْيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ػخرض رن ِّّي كيػنخ  - 
 ٫خٛڂ ٫ن أرِ ڃنْذ حٕكيد ٷخٽ:

ٷزٞ حٿٜخٿلْن ه٤ذ ڃ٬خً رخٿ٘خځ ٳٌٻَ حٿ٤خ٫ٌڅ ٳٸخٽ: انيخ ٍكڄش ٍرټڂ ًى٫ٌس نزْټڂ ً-
ٷزڀټڂ حٿڀيڂ أىهپ ٫ڀَ آٽ ڃ٬خً نْٜزيڂ ڃن ىٌه حٿَكڄش ػڂ نِٽ ڃن ڃٸخڃو ًٿٺ ٳيهپ ٫ڀَ 
٫زي حٿَكڄن رن ڃ٬خً ٳٸخٽ ٫زي حٿَكڄن }حٿلٶ ڃن ٍرٺ ٳٚ طټٌنن ڃن حٿڄڄظَّن{ ٳٸخٽ 

 ڃ٬خً: ٓظـينِ اڅ ٗخء حهلل ڃن حٿٜخرَّن.
حثيس كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن حرن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ُ - 

 ٿْڀَ ٫ن ڃ٬خً ٷخٽ:
َِ أڅ - حٓظذ ٍؿٚڅ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٠ٰذ أكيىڄخ كظَ أنو ٿْظوْپ اٿ

أنٴو ٿْظڄ٩ِ ڃن حٿ٠ٰذ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ٫ٕڀڂ ٻڀڄش ٿٌ ّٸٌٿيخ 
 ٿ٤ْ٘خڅ حٿَؿْڂ.ىٌح حٿ٠ٰزخڅ ٿٌىذ ٫نو حٿ٠ٰذ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حٿيٍحًٍىُ  - 
 ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ:

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٛڀَ حٿٜڀٌحص حٿوڄْ ًكؾ حٿزْض حٿلَحځ -
 ٻخڅ كٸخ ٫ڀَ حهلل أڅ ّٰٴَ ٿو اڅ ىخؿَ ٳِ ًٛخځ ٍڃ٠خڅ ًٙ حىٍُ أًٻَ حٿِٻخس أځ ٙ

ٓزْڀو أً ڃټغ رؤٍٟو حٿظِ ًٿي ريخ ٳٸخٽ ڃ٬خً ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٳؤهزَ حٿنخّ ٷخٽ: ًٍ حٿنخّ 
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ّخ ڃ٬خً ٳِ حٿـنش ڃخثش ىٍؿش ڃخ رْن ٻپ ىٍؿظْن ڃخثش ٓنش ًحٿٴَىًّ أ٫ڀَ حٿـنش 
 ًّ.ًأ٤ًٓيخ ًڃنيخ طٴـَ أنيخٍ حٿـنش ٳبًح ٓؤٿظڂ حهلل ٳخٓؤٿٌه حٿٴَى

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ كيػنخ ڃَٔس رن ڃ٬زي ٫ن آڄخ٫ْپ  - 
 رن ٫زْي حهلل ٷخٽ: ٷخٽ ڃ٬خً رن ؿزپ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

ٓظيخؿًَڅ اٿَ حٿ٘خځ ٳْٴظق ٿټڂ ًّټٌڅ ٳْټڂ ىحء ٻخٿيڃپ أً ٻخٿلَس ّؤهٌ رڄَحٵ حٿَؿپ -
ٴٔيڂ ًِّٻِ ريخ أ٫ڄخٿيڂ حٿڀيڂ اڅ ٻنض ط٬ڀڂ أڅ ڃ٬خً رن ؿزپ ٓڄ٬و ڃن ّٔظ٘يي حهلل رو أن

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤ٤٫و ىٌ ًأىپ رْظو حٿل٦ حًٕٳَ ڃنو ٳؤٛخريڂ حٿ٤خ٫ٌڅ 
 ٳڀڂ ّزٶ ڃنيڂ أكي ٳ٬٤ن ٳِ أٛز٬و حٿٔزخرش ٳټخڅ ّٸٌٽ: ڃخ َّٔنِ أڅ ٿِ ريخ كڄَ حٿن٬ڂ.

خ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ حٿلَحنِ كيػنخ ٫زْي حهلل ٬ّنِ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
 ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ:

حنظٔذ ٍؿٚڅ ڃن رنِ آَحثْپ ٫ڀَ ٫يي ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ أكيىڄخ ڃٔڀڂ ًحٓهَ -
ػڂ ٷخٽ ٿٜخكزو  ڃَ٘ٹ ٳخنظٔذ حٿڄَ٘ٹ ٳٸخٽ: أنخ ٳٚڅ رن ٳٚڅ كظَ رڀٮ ط٬ٔش آرخء

حنظٔذ ٙ أځ ٿٺ ٷخٽ: انخ ٳٚڅ رن ٳٚڅ ًأنخ رَة ڃڄخ ًٍحء ًٿٺ ٳنخىٍ ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ 
حٿنخّ ٳـڄ٬يڂ ػڂ ٷخٽ: ٷي ٷ٠َ رْنټڄخ أڃخ حٿٌُ حنظٔذ اٿَ ط٬ٔش آرخء ٳؤنض ٳٌٷيڂ حٿ٬خَٗ 

 ٳِ حٿنخٍ ًأڃخ حٿٌُ حنظٔذ اٿَ أرٌّو ٳؤنض حڃَإ ڃن أىپ حٗٓٚځ.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ هخٿي ٬ّنِ حٿ٤لخڅ أنزؤنخ ّلَْ حٿظْڄِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫زْي حهلل رن ڃٔڀڂ ٫ن ڃ٬خً ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ڃخ ڃن ڃٔڀڄْن ّظٌٳَ ٿيڄخ ػٚػش اٙ أىهڀيڄخ حهلل حٿـنش رٴ٠پ ٍكڄظو اّخىڄخ ٳٸخٿٌح: ّخ -

أً ًحكي ٷخٽ: أً ًحكي ػڂ ٷخٽ: ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٌٍٓٽ حهلل أً اػنخڅ ٷخٽ: أً اػنخڅ ٷخٿٌح: 
 اڅ حٿٔٸ٢ ٿْـَ رٍَٔه اٿَ حٿـنش اًح حكظٔزظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن  - 
 ٛيْذ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن ڃ٬خً ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ْجخ ىهپ حٿـنش ًٷي ٷخٽ كڄخى اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ڃخص ٙ َّ٘ٹ رخهلل ٗ-
 ٷخٽ ٿڄ٬خً.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٷخٽ: ٻنض أنخ ٫ًخٛڂ  - 
رن رييٿش ًػخرض ٳليع ٫خٛڂ رن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أرِ ٧زْش ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ أڅ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ڃخ ڃن ڃٔڀڂ ّزْض ٫ڀَ ًٻَ حهلل ٣خىَح ٳْظ٬خٍ ڃن حٿڀْپ ٳْٔؤٽ حهلل هَْح ڃن حٿينْخ -

ًحٓهَس اٙ أ٤٫خه ٳٸخٽ ػخرض: ٷيځ ٫ڀْنخ ٳليػنخ ىٌح حٿليّغ ًٙ أ٫ڀڄو اٙ ٬ّنِ أرخ ٧زْش 
 ٷڀض ٿلڄخى ٫ن ڃ٬خً ٷخٽ: ٫ن ڃ٬خً.

٬ْش ٫ن حٿلَع رن ِّّي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ حرن ٿي - 
 ٫ن ٫ڀِ رن ٍرخف ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٫ن ڃ٬خً ٷخٽ:

٫يي اٿْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ هڄْ ڃن ٳ٬پ ڃنين ٻخڅ ٟخڃنخ ٫ڀَ حهلل -
ڃن ٫خى ڃ٠َّخ أً هَؽ ڃ٪ ؿنخُس أً هَؽ ٯخُّخ ٳِ ٓزْپ حهلل أً أىهپ ٫ڀَ اڃخځ َّّي 

 ٷ٬ي ٳِ رْظو ٳْٔڀڂ حٿنخّ ڃنو ًّٔڀڂ.رٌٿٺ ط٬َِّه ًطٌٷَْه أً 
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن  - 
 أرِ حٿ٤ٴْپ ٫خڃَ رن ًحػڀش ٫ن ڃ٬خً:

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٳِ ٯًِس طزٌٹ اًح حٍطلپ ٷزپ ُّٮ حٿ٘ڄْ أهَ -
ڄخ ؿڄ٬ْخ ًاًح حٍطلپ ر٬ي ُّٮ حٿ٘ڄْ ٛڀَ حٿ٨يَ كظَ ّـڄ٬يخ اٿَ حٿ٬َٜ ّٜڀْي

حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ ؿڄ٬ْخ ػڂ ٓخٍ ًٻخڅ اًح حٍطلپ ٷزپ حٿڄَٰد أهَ حٿڄَٰد كظَ ّٜڀْيخ 
 ڃ٪ حٿ٬٘خء ًاًح حٍطلپ ر٬ي حٿڄَٰد ٫ـپ حٿ٬٘خء ٳٜٚىخ ڃ٪ حٿڄَٰد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن  - 
يػنخ حرن ًىذ أهزَنِ ّلَْ رن أٌّد ٫ن ٫زْي حهلل رن ُكَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن ىخًٍڅ ك

 رن ٍحٳ٪ حٿظنٌهِ ٷخِٟ أٳَّٸْش:
أڅ ڃ٬خً رن ؿزپ ٷيځ حٿ٘خځ ًأىپ حٿ٘خځ ٙ ٌّطًَڅ ٳٸخٽ ٿڄ٬خًّش ڃخ ٿِ أٍٍ أىپ حٿ٘خځ ٙ -

ڂ ٌّطًَڅ ٳٸخٽ ڃ٬خًّش ًًحؿذ ًٿٺ ٫ڀْيڂ ٷخٽ: ن٬ڂ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
 ّٸٌٽ: ُحىنِ ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٛٚس ًىِ حٿٌطَ ًٷظيخ ڃخ رْن حٿ٬٘خء اٿَ ٣ڀ٩ٌ حٿٴـَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ أڅ ڃ٬خً رن ؿزپ  - 
 كيػو ٷخٽ:

رْنڄخ أنخ ٍىّٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْْ رْنِ ًرْنو اٙ أهَس حٿَكپ ٳٸخٽ: ّخ -
خً ٷڀض: ٿزْٺ ٌٍٓٽ حهلل ٬ًٓيّٺ ٷخٽ: ػڂ ٓخٍ ٓخ٫ش ػڂ ٷخٽ: ّخ ڃ٬خً رن ؿزپ ٷڀض: ڃ٬

ٿزْٺ ٌٍٓٽ حهلل ٬ًٓيّٺ ٷخٽ: ػڂ ٓخٍ ٓخ٫ش ػڂ ٷخٽ: ّخ ڃ٬خً رن ؿزپ ٷڀض: ٿزْٺ ٌٍٓٽ حهلل 
٬ًٓيّٺ ٷخٽ: ىپ طيٍُ ڃخ كٶ حهلل ٫ڀَ حٿ٬زخى ٷخٽ: ٷڀض: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: ٳبڅ كٶ 

٬ّزيًه ًٙ َّ٘ٻٌح رو ْٗجخ ٷخٽ: ػڂ ٓخٍ ٓخ٫ش ػڂ ٷخٽ: ّخ ڃ٬خً رن ؿزپ  حهلل ٫ڀَ حٿ٬زخى أڅ
ٷڀض: ٿزْٺ ٌٍٓٽ حهلل ٬ًٓيّٺ ٷخٽ: ٳيپ طيٍُ ڃخ كٶ حٿ٬زخى ٫ڀَ حهلل اًح ٳ٬ڀٌح ًٿٺ ٷڀض: 

 حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ. ٷخٽ: ٳبڅ كٶ حٿ٬زخى ٫ڀَ حهلل أڅ ٙ ٬ٌّريڂ.
كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىيرش رن هخٿي  - 

 ڃ٬خً ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌه أً ڃؼڀو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٬خً ٷخٽ: - 
 ٻنض ٍىٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْْ رْنِ ًرْنو اٙ أهَس حٿَكپ ٳٌٻَ نلٌه.-
ِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن أرِ ٍُّن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 أٙ أىٿٺ ٫ڀَ رخد ڃن أرٌحد حٿـنش ٷخٽ: ٷڀض: رڀَ ٷخٽ: ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ أرٌ ٫ٌڅ ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 
ٿلخٍع رن ٫ڄًَ حرن حهِ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ّليع ٫ن نخّ ڃن أٛلخد ڃ٬خً ڃن أىپ ح

كڄٚ ٫ن ڃ٬خً أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿڄ٬خً رن ؿزپ كْن ر٬ؼو اٿَ حٿْڄن 
 ٳٌٻَ:

ٻْٲ طٸ٠ِ اڅ ٫َٝ ٿٺ ٷ٠خء ٷخٽ أٷ٠ِ رټظخد حهلل ٷخٽ: ٳبڅ ٿڂ ّټن ٳِ ٻظخد حهلل -
٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳبڅ ٿڂ ّټن ٳِ ٓنش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٷخٽ: ٳٔنش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
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٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: حؿظيي ٍأِّ ًٙ آٿٌ ٷخٽ: ٳ٠َد ٛيٍُ ٳٸخٽ: حٿلڄي هلل حٿٌُ ًٳٶ 
 ٌٍٓٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ َِّٟ ٌٍٓٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن ڃييُ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن رلَْ  - 
رن ٬ٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ٻؼَْ رن ڃَس ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٙ طئًُ حڃَأس ًُؿيخ ٳِ حٿينْخ اٙ ٷخٿض ًُؿظو ڃن حٿلٌٍ حٿ٬ْن ٙ طئًّو ٷخطڀٺ حهلل -

 ٳبنڄخ ىٌ ٫نيٹ ىهْپ ٌّٗٺ أڅ ّٴخٍٷٺ اٿْنخ.
يُ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن ڃي - 

حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ كْٔن ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٴخطْق حٿـنش ٗيخىس أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫خٛڂ رن  - 
 ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:رييٿش ٫

 طظـخٳَ ؿنٌريڂ ٫ن حٿڄ٠خؿ٪ ّي٫ٌڅ ٍريڂ هٌٳخ ٣ًڄ٬خ ٷخٽ: ٷْخځ حٿ٬زي ڃن حٿڀْپ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ٓي كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٫ن ڃ٬خًّش رن ٛخٿق  - 

 ٫ن ِّّي رن ٫ڄَْس ٷخٽ: ٫ن ٍر٬ْش رن ِّّي ٫ن أرِ اىٍّْ حٿوٌٙنِ
ٿڄخ ك٠َ ڃ٬خً رن ؿزپ حٿڄٌص ٷْپ ٿو ّخ أرخ ٫زي حٿَكڄن أًٛنخ ٷخٽ: أؿڀٌٔنِ ٳٸخٽ: اڅ -

حٿ٬ڀڂ ًحّٗڄخڅ ڃټخنيڄخ ڃن حرظٰخىڄخ ًؿيىڄخ ّٸٌٽ: ػٚع ڃَحص ٳخٿظڄٌٔح حٿ٬ڀڂ ٫ني أٍر٬ش 
ني ٫زي ٍى٢ ٫ني ٫ٌّڄَ أرِ حٿيٍىحء ٫ًني ٓڀڄخڅ حٿٴخٍِٓ ٫ًني ٫زي حهلل رن ڃ٬ٌٔى ٫ً

حهلل رن ٓٚځ حٿٌُ ٻخڅ ّيٌىّخ ػڂ أٓڀڂ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: 
 انو ٫خَٗ ٫َ٘س ٳِ حٿـنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ ًٌّنْ ٷخٙ: كيػنخ رٸْش رن حٿٌٿْي  - 
 ٛڀَ حهلل ٫ن حٿَُٔ رن ّن٬ڂ ٫ن ڃَّؾ رن ڃًَٔٵ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ أڅ ٌٍٓٽ حهلل

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ ر٬غ رو اٿَ حٿْڄن ٷخٽ: اّخُ ًحٿظن٬ڂ ٳبڅ ٫زخى حهلل ٿٌْٔح رخٿڄظن٬ڄْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ٫ڄَحڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٗيَ رن  - 

كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ أنو ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً 
 زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:ٓڄ٪ حٿن

 ّيهپ أىپ حٿـنش حٿـنش ؿَىح ڃَىح ڃټلڀْن رنِ ػٚػْن أً ػٚع ًػٚػْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حٿٌحٍع كيػنخ ٫ڄَ رن ارَحىْڂ  - 

كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿ٬ٚء رن ُّخى ٫ن ٍؿپ كيػو ّؼٶ رو ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل 
 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:ٛڀ

اڅ حٿ٤ْ٘خڅ ًثذ حٗنٔخڅ ٻٌثذ حٿٰنڂ ّؤهٌ حٿ٘خس حٿٸخْٛش ًحٿنخكْش ًاّخٻڂ ًحٿ٬٘خد -
 ٫ًڀْټڂ رخٿـڄخ٫ش ًحٿ٬خڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن حرن ٫ڄَْ ٫زي حٿڄڀٺ  - 
 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ڃ٬خً ٷخٽ:



   

 

 

Page 329 of 605 

 الجزءالخامس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس ٳؤكٔن ٳْيخ حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ًحٿٸْخځ ٳٌٻَص ٛڀَ حٿنزِ ٛڀَ ح-
ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ: ىٌه ٛٚس ٍٯزش ًٍىزش ٓؤٿض ٍرِ ٳْيخ ػٚػخ ٳؤ٤٫خنِ اػنْن ًٿڂ ٤٬ّنِ 
ًحكيس ٓؤٿظو أڅ ٙ ّٸظپ أڃظِ رٔنش ؿ٩ٌ ٳْيڀټٌح ٳؤ٤٫خنِ ًٓؤٿظو أڅ ٙ ّٔڀ٢ ٫ڀْيڂ ٫يًح 

 يڂ رْنيڂ ٳڄن٬نِ.ڃن ٯَْىڂ ٳؤ٤٫خنِ ًٓؤٿظو أڅ ٙ ّـ٬پ رؤٓ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ؿي٠ڂ ٬ّنِ حٿْڄخڃِ  - 

كيػنخ ّلَْ ٬ّنِ حرن أرِ ٻؼَْ كيػنخ ُّي ٬ّنِ حرن أرِ ٓٚځ ٫ن أرِ ٓٚځ ًىٌ ُّي رن 
ٓٚځ رن أرِ ٓٚځ نٔزو اٿَ ؿيه أنو كيػو ٫زي حٿَكڄن رن ٫ْخٕ حٿل٠َڃِ ٫ن ڃخٿٺ 

 وخڃَ أڅ ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ:رن ّ
حكظزْ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٯيحس ٫ن ٛٚس حٿٜزق كظَ ٻينخ -

نظَحءٍ ٷَڅ حٿ٘ڄْ ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬َّٓخ ٳؼٌد رخٿٜٚس ًٛڀَ 
ًطـٌُ ٳِ ٛٚطو ٳڀڄخ ٓڀڂ ٷخٽ: ٻڄخ أنظڂ ٫ڀَ ڃٜخٳټڂ ػڂ أٷزپ اٿْنخ ٳٸخٽ: انِ ٓؤكيػټڂ 

خ كزٔنِ ٫نټڂ حٿٰيحس انِ ٷڄض ڃن حٿڀْپ ٳٜڀْض ڃخ ٷيٍ ٿِ ٳن٬ٔض ٳِ ٛٚطِ كظَ ڃ
حٓظْٸ٨ض ٳبًح أنخ رَرِ ٫ِ ًؿپ ٳِ أكٔن ٌٍٛس ٳٸخٽ: ّخ ڃلڄي أطيٍُ ٳْڂ ّوظٜڂ 
حٿڄٖ ح٫ٕڀَ ٷڀض: ٙ أىٍُ ّخ ٍد ٷخٽ: ّخ ڃلڄي ٳْڂ ّوظٜڂ حٿڄٖ ح٫ٕڀَ ٷڀض: ٙ أىٍُ 

ًؿيص رَى أنخڃڀو رْن ٛيٍُ ٳظـڀَ ٿِ ٻپ ِٗء ٍد ٳَأّظو ًٟ٪ ٻٴو رْن ٻظٴِ كظَ 
٫ًَٳض ٳٸخٽ: ّخ ڃلڄي ٳْڂ ّوظٜڄڂ حٿڄٖ ح٫ٕڀَ ٷڀض: ٳِ حٿټٴخٍحص ٷخٽ: ًڃخ حٿټٴخٍحص 
ٷڀض: نٸپ حٕٷيحځ اٿَ حٿـڄ٬خص ًؿڀٌّ ٳِ حٿڄٔخؿي ر٬ي حٿٜٚس ًآزخ٭ حٿٌٌٟء ٫ني 

س ًحٿنخّ نْخځ ٷخٽ: حٿټَّيخص ٷخٽ: ًڃخ حٿيٍؿخص ٷڀض: ا٬٣خځ حٿ٬٤خځ ًٿْن حٿټٚځ ًحٿٜٚ
ٓپ ٷڀض: حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ ٳ٬پ حٿوَْحص ًطَٹ حٿڄنټَحص ًكذ حٿڄٔخٻْن ًأڅ طٰٴَ ٿِ 
ًطَكڄنِ ًاًح أٍىص ٳظنش ٳِ ٷٌځ ٳظٌٳنِ ٯَْ ڃٴظٌڅ ًأٓؤٿٺ كزٺ ًكذ ڃن ّلزٺ ًكذ 
٫ڄپ ّٸَرنِ اٿَ كزٺ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: انيخ كٶ ٳخىٌٍٓىخ 

 ًط٬ڀڄٌىخ.
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن ّلَْ حٿيڃ٘ٸِ كيػنخ حرن ػٌرخڅ ٫ن أرْو ٫ن كيػ - 

ڃټلٌٽ ٫ن ٻؼَْ رن ڃَس ٫ن ڃخٿٺ رن ّوخڃَ حٿٔټٔټِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ڃ٬خًح ّٸٌٽ: ٷخٽ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ڃن ؿَف ؿَكخ ٳِ ٓزْپ حهلل ؿخء ٌّځ حٿٸْخڃش ٿٌنو ٿٌڅ حٿ٫ِٴَحڅ ًٍّلو ٍّق حٿڄٔٺ -
و ٣خر٪ حٿ٘ييحء ًڃن ٓؤٽ حهلل حٿ٘يخىس ڃوڀٜخ أ٤٫خه حهلل أؿَ ٗيْي ًاڅ ڃخص ٫ڀَ ٫ڀْ

 ٳَحٗو ًڃن ٷخطپ ٳِ ٓزْپ حهلل ٳٌحٵ نخٷش ًؿزض ٿو حٿـنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن  - 

 ٫ڄَْ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ڃ٬خً ٷخٽ:
ؿٚڅ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٠ٰذ أكيىڄخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حٓظذ ٍ-

 ًٓڀڂ انِ ٫ٕڀڂ ٻڀڄش ٿٌ ٷخٿيخ ًىذ ٯ٠زو أ٫ًٌ رخهلل ڃن حٿ٤ْ٘خڅ حٿَؿْڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ًأرٌ ٬ْٓي ٷخٙ: كيػنخ ُحثيس  - 

كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ًٷخٽ أرٌ ٬ْٓي: 
 أرِ ٿْڀَ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ:
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أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ طٸٌٽ ٳِ ٍؿپ ٿٸِ -
حڃَأس ٙ ٬َّٳيخ ٳڀْْ ّؤطِ حٿَؿپ ڃن حڃَأطو ْٗجخ اٙ ٷي أطخه ڃنيخ ٯَْ أنو ٿڂ ّـخڃ٬يخ 

حّٓش }أٷڂ حٿٜٚس ٣َٳِ حٿنيخٍ ًُٿٴخ ڃن حٿڀْپ اڅ حٿلٔنخص ٷخٽ: ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ىٌه 
ٌّىزن حٿْٔجخص{ حّٓش ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: طٌٟؤ ػڂ ٛڀَ ٷخٽ ڃ٬خً: 

 ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٿو هخٛش أځ ٿڀڄئڃنْن ٫خڃش ٷخٽ: رپ ٿڀڄئڃنْن ٫خڃش.
خ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٷْْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػن - 

 ڃ٬خً ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
 ڃن أ٫ظٶ ٍٷزش ڃئڃنش ٳيِ ٳيحإه ڃن حٿنخٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن ٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن ٗيَ  - 

 ڀڂ:رن كٌٗذ ٫ن أرِ ٧زْش ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ
ڃخ ڃن ڃٔڀڂ ّزْض ٫ڀَ ًٻَ حهلل ٣خىَح ٳْظ٬خٍ ڃن حٿڀْپ ٳْٔؤٽ حهلل هَْح ڃن هَْ حٿينْخ -

 ًحٓهَس اٙ أ٤٫خه اّخه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش أنزؤنخ ٤٫خء رن  - 

 خٽ:حٿٔخثذ ٫ن أرِ ٍُّن ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ
 أٙ أىٿٺ ٫ڀَ رخد ڃن أرٌحد حٿـنش ٷڀض: رڀَ ٷخٽ: ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ًًٍف كيػنخ حرن  - 

ؿَّؾ ٷخٽ: ٷخٽ ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ كيػنخ ڃخٿٺ رن ّوخڃَ أڅ ڃ٬خً رن ؿزپ كيػو ًٷخٽ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ًٍف كيػيڂ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل

ڃن ؿخىي ٳِ ٓزْپ حهلل ًٷخٽ ًٍف ٷخطپ ٳِ ٓزْپ حهلل ڃن ٍؿپ ڃٔڀڂ ٳٌحٵ نخٷش ٳٸي ًؿزض -
ٿو حٿـنش ًڃن ٓؤٽ حهلل حٿٸظپ ڃن ٫ني نٴٔو ٛخىٷخ ػڂ ڃخص أً ٷظپ ٳڀو أؿَ حٿ٘ييحء ًڃن 

ًٷخٽ ٫زي  ؿَف ؿَكخ ٳِ ٓزْپ حهلل أً نټذ نټزش ٳبنيخ طـِء ٌّځ حٿٸْخڃش ٻؤٯٍِ ڃخ ٻخنض
حٿَُحٵ ٻؤٯِ ًًٍف ٻؤٯٍِ ًكـخؽ ٻؤٯِ ڃخ ٻخنض ٿٌنيخ ٻخٿ٫ِٴَحڅ ًٍّليخ ٻخٿڄٔٺ 

 ًڃن ؿَف ٳِ ٓزْپ حهلل ٳ٬ڀْو ٣خر٪ حٿ٘ييحء. 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن  - 

 رن حٌٕٓى ٫ن ڃلڄي رن ُّي ٫ن ڃ٬خً ٷخٽ:
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٷٍَ ٫َرْش ٳؤڃَنِ أڅ آهٌ ك٦ حٍٕٝ ٷخٽ ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل-

 ٓٴْخڅ ك٦ حٍٕٝ حٿؼڀغ ًحٿَر٪.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ رٸْش ٫ن حٿَُٔ رن ّن٬ڂ ٫ن ڃَّق ٫ن  - 

 ڃًَٔٵ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ًحٿظن٬ڂ ٳبڅ ٫زخى حهلل ٿٌْٔح رخٿڄظن٬ڄْن. ٿڄخ ر٬ؼو اٿَ حٿْڄن ٷخٽ اّخُ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿڄٸَُ كيػنخ كٌْس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ٸزش رن ڃٔڀڂ حٿظـْزِ  - 

ّٸٌٽ كيػنِ أرٌ ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀِ ٫ن حٿٜنخرلِ ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ أهٌ رْيه ٌّڃخ ػڂ ٷخٽ:

ٿو ڃ٬خً رؤرِ أنض ًأڃِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًأنخ أكزٺ ٷخٽ أًْٛٺ ّخ  ّخ ڃ٬خً انِ ٕكزٺ ٳٸخٽ-
ڃ٬خً ٷخٽ ٙ طي٫ن ٳِ ىرَ ٻپ ٛٚس أڅ طٸٌٽ حٿڀيڂ أ٫نِ ٫ڀَ ًٻَٻًَٗټَٹ ًكٔن 
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٫زخىطٺ ٷخٽ ًأًَٛ رٌٿٺ ڃ٬خً حٿٜنخرلِ ًأًَٛ حٿٜنخرلِ أرخ ٫زي حٿَكڄن ًأًَٛ 
 أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٫ٸزش رن ڃٔڀڂ.

رِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ڃَْٔس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
٫ن ڃ٬ٜذ رن ٬ٓي ٫ن ڃ٬خً ٷخٽ: اڅ ٻخڅ ٫ڄَ ٿڄن أىپ حٿـنش اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ڃخ ٍأٍ ٳِ ّٸ٨ظو أً نٌڃو ٳيٌ كٶ ًانو ٷخٽ: رْنڄخ أنخ ٳِ حٿـنش اً ٍأّض 

 ِ حهلل ٫نو.ٳْيخ ىحٍح ٳٸڀض ٿڄن ىٌه ٳٸْپ ٿ٬ڄَ رن حٿو٤خد ٍٟ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ٫زي حٿلڄن رن ػخرض رن ػٌرخڅ ٫ن  - 

أرْو ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن ڃخٿٺ رن ّوخڃَ ٫ن ڃ٬خً ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

٫ڄَحڅ رْض حٿڄٸيّ ڃن هَحد ّؼَد ًهَحد ّؼَد هًَؽ حٿڄڀلڄش ًهًَؽ حٿڄڀلڄش -
ق حٿٸ٤ٔن٤ْنْش ًٳظق حٿٸ٤ٔن٤ْنْش هًَؽ حٿيؿخٽ ػڂ َٟد رْيه ٫ڀَ ٳوٌ حٿٌُ كيػو أً ٳظ

 ڃنټزو ػڂ ٷخٽ: اڅ ىٌح حٿلٶ ٻڄخ أنٺ ىينخ أً ٻڄخ أنٺ ٷخ٫ي ٬ّنِ ڃ٬خًح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي ٬ّنِ حرن ريَحځ كيػنخ  - 

 رن ؿزپ:ٗيَ كيػنخ حرن ٯنڂ ٫ن كيّغ ڃ٬خً 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ رخٿنخّ ٷزپ ٯًِس طزٌٹ ٳڀڄخ أڅ أٛزق ٛڀَ -

رخٿنخّ ٛٚس حٿٜزق ػڂ اڅ حٿنخّ ٍٻزٌح ٳڀڄخ أڅ ٣ڀ٬ض حٿ٘ڄْ ن٬ْ حٿنخّ ٫ڀَ أػَ 
حٿيٿـش ًٿِځ ڃ٬خً ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظڀٌ أػَه ًحٿنخّ طٴَٷض ريڂ ٍٻخريڂ 

ًطَْٔ ٳزْنڄخ ڃ٬خً ٫ڀَ أػَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٫ڀَ ؿٌحى حٿ٤َّٶ طؤٻپ
ًنخٷظو طؤٻپ ڃَس ًطَْٔ أهٍَ ٫ؼَص نخٷش ڃ٬خً ٳټزليخ رخٿِڃخځ ٳيزض كظَ نٴَص ڃنيخ 
نخٷش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻ٘ٲ ٫نو 

ڃ٬خً ٳنخىحه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  ٷنخ٫و ٳخٿظٴض ٳبًح ٿْْ ڃن حٿـْٖ ٍؿپ أىنَ اٿْو ڃن
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ ڃ٬خً ٷخٽ: ٿزْٺ ّخ نزِ حهلل ٷخٽ: حىڅ ىًنٺ ٳينخ ڃنو كظَ ٿٜٸض 
ٍحكڀظخىڄخ اكيحىڄخ رخٕهٍَ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٻنض أكٔذ حٿنخّ 

يڂ طَط٪ ًطَْٔ ڃنخ ٻڄټخنيڂ ڃن حٿز٬ي ٳٸخٽ ڃ٬خً ّخ نزِ حهلل ن٬ْ حٿنخّ ٳظٴَٷض ريڂ ٍٻخر
ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ٻنض نخ٫ٔخ ٳڀڄخ ٍأٍ ڃ٬خً رٍَ٘ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿْو ًهڀٌطو ٿو ٷخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل حثٌڅ ٿِ أٓؤٿٺ ٫ن ٻڀڄش ٷي 
أڃَٟظنِ ًأٓٸڄظنِ ًأكِنظنِ ٳٸخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڀنِ ٫ڂ ٗجض ٷخٽ: ّخ 

كيػنِ ر٬ڄپ ّيهڀنِ حٿـنش ٙ أٓؤٿٺ ٫ن ِٗء ٯَْىخ ٷخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  نزِ حهلل
ًٓڀڂ رن رن رن ٿٸي ٓؤٿض ر٨٬ْڂ ٿٸي ٓؤٿض ر٨٬ْڂ ػٚػخ ًانو ٿَْْٔ ٫ڀَ ڃن أٍحى حهلل رو 
حٿوَْ ًانو ٿَْْٔ ٫ڀَ ڃن أٍحى حهلل رو حٿوَْ ًانو ٿَْْٔ ٫ڀَ ڃن أٍحى حهلل رو حٿوَْ ٳڀڂ 

ٿو ٿو ػٚع ڃَحص ٬ّنِ أ٫خىه ٫ڀْو ػٚع ڃَحص كَٛخ ٿټْڄخ ّظٸنو ٫نو ّليػو رِ٘ء اٙ ٷخ
ٳٸخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀو ًٓڀڂ طئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ًطٸْڂ حٿٜٚس ًط٬زي حهلل ًكيه ٙ 
طَ٘ٹ رو ْٗجخ كظَ طڄٌص ًأنض ٫ڀَ ًٿٺ ٳٸخٽ: ّخ نزِ حهلل أ٫ي ٿِ ٳؤ٫خىىخ ٿو ػٚع 

٫ڀْو ًٓڀڂ: اڅ ٗجض كيػظٺ ّخ ڃ٬خً رَأّ ىٌح حٕڃَ  ڃَحص ػڂ ٷخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل
ًٷٌحځ ىٌح حٕڃَ ًًًٍس حٿٔنخځ ٳٸخٽ ڃ٬خً رڀَ رؤرِ ًأڃِ أنض ّخ نزِ حهلل ٳليػنِ ٳٸخٽ نزِ 
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حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٍأّ ىٌح حٕڃَ أڅ ط٘يي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو 
َ اٷخځ حٿٜٚس ًاّظخء حٿِٻخس ًاڅ ًًٍس حٿٔنخځ ًأڅ ڃلڄيح ٫زيه ًٌٍٓٿو ًاڅ ٷٌحځ ىٌح حٕڃ

ڃنو حٿـيخى ٳِ ٓزْپ حهلل انڄخ أڃَص أڅ أٷخطپ حٿنخّ كظَ ّٸْڄٌح حٿٜٚس ًّئطٌح حٿِٻخس 
ًّ٘ييًح أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ًأڅ ڃلڄيح ٫زيه ًٌٍٓٿو ٳبًح ٳ٬ڀٌح ًٿٺ ٳٸي 

ڂ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٷخٽ ٌٍٓٽ ح٫ظٜڄٌح ٫ًٜڄٌح ىڃخءىڂ ًأڃٌحٿيڂ اٙ رلٸيخ ًكٔخري
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ڃخ ٗلذ ًؿو ًٙ حٯزَص ٷيځ ٳِ ٫ڄپ 
طزظَٰ ٳْو ىٍؿخص حٿـنش ر٬ي حٿٜٚس حٿڄٴًَٟش ٻـيخى ٳِ ٓزْپ حهلل ًٙ ػٸپ ڃِْحڅ ٫زي 

 ٻيحرش طنٴٶ ٿو ٳِ ٓزْپ حهلل أً ّلڄپ ٫ڀْيخ ٳِ ٓزْپ حهلل.
كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ُّي رن أرِ أنْٔش ٫ن ٫ڄًَ رن كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 ڃَس ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ڃ٬خً:
 أڅ حٿٜٚس أكْڀض ػٚػش أكٌحٽ ٳٌٻَ أكٌحٿيخ ٷ٢.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ًِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ  - 

يّؼو كيػنِ ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ حٿڄ٬ٌٔىُ ٷخٽ أرٌ حٿن٠َ ٳِ ك
 ٫ن ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ:

أكْڀض حٿٜٚس ػٚػش أكٌحٽ ًأكْپ حٿْٜخځ ػٚػش أكٌحٽ ٳؤڃخ أكٌحٽ حٿٜٚس ٳبڅ حٿنزِ -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷيځ حٿڄيّنش ًىٌ ّٜڀِ ٓز٬ش ٫َ٘ ٗيَح اٿَ رْض حٿڄٸيّ ػڂ أڅ حهلل 

ٳِ حٿٔڄخء ٳڀنٌٿْنٺ ٷزڀش طَٟخىخ ٳٌٽ ًؿيٺ ٤َٗ أنِٽ ٫ڀْو }ٷي نٍَ طٸڀذ ًؿيٺ 
حٿڄٔـي حٿلَحځ ًكْغ ڃخ ٻنظڂ ٳٌٿٌح ًؿٌىټڂ ٤َٗه{ ٷخٽ: ٳٌؿيو حهلل اٿَ ڃټش ٷخٽ: ٳيٌح 
كٌٽ ٷخٽ: ًٻخنٌح ّـظڄ٬ٌڅ ٿڀٜٚس ًّئًڅ ريخ ر٠٬يڂ ر٠٬خ كظَ نٸٌٔح أً ٻخىًح 

َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ّنٸٌٔڅ ٷخٽ: ػڂ اڅ ٍؿٚ ڃن حٿنٜخٍ ّٸخٽ ٿو: ٫زي حهلل رن ُّي: أط
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٍأّض ٳْڄخ ٍَّ حٿنخثڂ ًٿٌ ٷڀض انِ ٿڂ أٻن نخثڄخ 
ٿٜيٷض أنِ رْنخ أنخ رْن حٿنخثڂ ًحٿْٸ٨خڅ اً ٍأّض ٗوٜخ ٫ڀْو ػٌرخڅ أه٠َحڅ ٳخٓظٸزپ 

 ڃؼنَ ڃؼنَ حٿٸزڀش ٳٸخٽ: حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل
كظَ ٳَ٭ ڃن حًٕحڅ ػڂ أڃيپ ٓخ٫ش ٷخٽ: ػڂ ٷخٽ: ڃؼپ حٿٌُ ٷخٽ: ٯَْ أنو ِّّي ٳِ ًٿٺ ٷي 
ٷخڃض حٿٜٚس ٷي ٷخڃض حٿٜٚس ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀڄيخ رٚٙ ٳڀْئًڅ 
ريخ ٳټخڅ رٚٽ أًٽ ڃن أًڅ ريخ ٷخٽ: ًؿخء ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انو ٷي 

 رِ ڃؼپ حٿٌُ أ٣خٱ رو ٯَْ أنو ْٓٸنِ ٳيٌحڅ كٌٙڅ. ٣خٱ
ٷخٽ: ًٻخنٌح ّؤطٌڅ حٿٜٚس ًٷي ٓزٸيڂ رز٠٬يخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳټخڅ 
حٿَؿپ َّْ٘ اٿَ حٿَؿپ اڅ ؿخءٻڂ ٛڀَ ٳْٸٌٽ: ًحكيس أً حػنظْن ٳْٜڀْيخ ػڂ ّيهپ ڃ٪ 

يح اٙ ٻنض ٫ڀْيخ ػڂ ٷ٠ْض حٿٸٌځ ٳِ ٛٚطيڂ ٷخٽ: ٳـخء ڃ٬خً ٳٸخٽ: ٙ أؿيه ٫ڀَ كخٽ أر
ڃخ ٓزٸنِ ٷخٽ: ٳـخء ًٷي ٓزٸو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رز٠٬يخ ٷخٽ: ٳؼزض ڃ٬و ٳڀڄخ 
ٷ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚطو ٷخځ ٳٸ٠َ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

څ ًٓڀڂ انو ٷي ٓن ٿټڂ ڃ٬خً ٳيټٌح ٳخٛن٬ٌح ٳيٌه ػٚػش أكٌحٽ ًأڃخ أكٌحٽ حٿْٜخځ ٳب
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷيځ حٿڄيّنش ٳـ٬پ ٌّٜځ ڃن ٻپ ٗيَ ػٚػش أّخځ ًٷخٽ 
ِّّي: ٳٜخځ ٓز٬ش ٫َ٘ ٗيَح ڃن ٍرْ٪ حًٕٽ اٿَ ٍڃ٠خڅ ڃن ٻپ ٗيَ ػٚػش أّخځ ًٛخځ 
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ٌّځ ٫خٌٍٗحء ػڂ أڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳَٝ ٫ڀْو حٿْٜخځ ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ }ّخ أّيخ حٿٌّن 
ٻڄخ ٻظذ ٫ڀَ حٿٌّن ڃن ٷزڀټڂ{ اٿَ ىٌه حّٓش }٫ًڀَ حٿٌّن آڃنٌح ٻظذ ٫ڀْټڂ حٿْٜخځ 

٤ّْٸٌنو ٳيّش ٬٣خځ ڃٔټْن{ ٷخٽ: ٳټخڅ ڃن ٗخء ٛخځ ًڃن ٗخء أ٬٣ڂ ڃٔټْنخ ٳؤؿِأ ًٿٺ 
٫نو ٷخٽ: ػڂ أڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أنِٽ حّٓش حٕهٍَ }ٗيَ ٍڃ٠خڅ حٿٌُ أنِٽ ٳْو حٿٸَآڅ{ 

حهلل ْٛخڃو ٫ڀَ حٿڄٸْڂ حٿٜلْق اٿَ ٷٌٿو }ٳڄن ٗيي ڃنټڂ حٿ٘يَ ٳڀْٜڄو{ ٷخٽ: ٳؤػزض 
ًٍهٚ ٳْو ٿڀڄَّٞ ًحٿڄٔخٳَ ًػزض ح٬٣ٗخځ ٿڀټزَْ حٿٌُ ٙ ّٔظ٤ْ٪ حٿْٜخځ ٳيٌحڅ 
كٌٙڅ ٷخٽ: ًٻخنٌح ّؤٻڀٌڅ ًَّ٘رٌڅ ًّؤطٌڅ حٿنٔخء ڃخ ٿڂ ّنخڃٌح ٳبًح نخڃٌح حڃظن٬ٌح ٷخٽ: 

ڀو ػڂ أڅ ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ ّٸخٽ ٿو: َٛڃش ٧پ ٬ّڄپ ٛخثڄخ كظَ أڃَٔ ٳـخء اٿَ أى
ٳٜڀَ حٿ٬٘خء ػڂ نخځ ٳڀڂ ّؤٻپ ًٿڂ َّ٘د كظَ أٛزق ٳؤٛزق ٛخثڄخ ٷخٽ: ٳَآه ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ؿيي ؿييح ٗيّيح ٷخٽ: ڃخ ٿِ أٍحٹ ٷي ؿييص ؿييح ٗيّيح ٷخٽ: ّخ 
ٌٍٓٽ حهلل انِ ٫ڄڄڀض أڃْ ٳـجض كْن ؿجض ٳؤٿٸْض نٴِٔ ٳنڄض ًأٛزلض كْن 

أٛخد ڃن حٿنٔخء ڃن ؿخٍّش أً ڃن كَس ر٬يڃخ نخځ أٛزلض ٛخثڄخ ٷخٽ: ًٻخڅ ٫ڄَ ٷي 
ًأطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿو ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ }أكپ ٿټڂ ٿْڀش حٿْٜخځ 
حٿَٳغ اٿَ نٔخثټڂ{ اٿَ ٷٌٿو }ػڂ أطڄٌح حٿْٜخځ اٿَ حٿڀْپ{ ٷخٽ ِّّي: ٳٜخځ ط٬ٔش ٫َ٘ 

 ٗيَح ڃن ٍرْ٪ حًٕٽ اٿَ ٍڃ٠خڅ.
ِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ ٫ن ُحثيس ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ڃ٬خً ٷخٽ:
ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس ٳؤكٔن ٳْيخ حٿٸْخځ ًحٿو٩ٌ٘ ًحٿَٻ٩ٌ -

ًحٿٔـٌى ٷخٽ: انيخ ٛٚس ٍٯذ ًٍىذ ٓؤٿض حهلل ٳْيخ ػٚػخ ٳؤ٤٫خنِ حػنظْن ًًٍُ ٫نِ 
څ ٙ ّز٬غ ٫ڀَ أڃظِ ٫يًح ڃن ٯَْىڂ ٳْـظخكيڂ ٳؤ٤٫خنْو ًٓؤٿظو أڅ ٙ ًحكيس ٓؤٿظو أ

 ّز٬غ ٫ڀْيڂ ٓنش طٸظڀيڂ ؿ٫ٌخ ٳؤ٤٫خنْو ًٓؤٿظو أڅ ٙ ّـ٬پ رؤٓيڂ رْنيڂ ٳَىىخ ٫ڀِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خٛڂ كيػنخ كٌْس كيػنِ ٫ٸزش رن ڃٔڀڂ كيػنخ أرٌ  - 

ڃ٬خً ٷخٽ: ٿٸْنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀِ ٫ن حٿٜنخرلِ ٫ن
 ٳٸخٽ:

ّخ ڃ٬خً انِ ٕكزٺ ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًأنخ ًحهلل أكزٺ ٷخٽ: ٳبنِ أًْٛٺ رټڀڄخص طٸٌٿين -
 ٳِ ٻپ ٛٚس حٿڀيڂ أ٫نِ ٫ڀَ ًٻَٹ ًٗټَٹ ًكٔن ٫زخىطٺ.

ٛخٿق رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خٛڂ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ ٫ن - 
 أرِ ٫َّذ ٫ن ٻؼَْ رن ڃَس ٫ن ڃ٬خً ٷخٽ: ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ڃن ٻخڅ آهَ ٻٚڃو ٙ اٿو اٙ حهلل ًؿزض ٿو حٿـنش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫خڃَ حٕٓڀڄِ ٫ن  - 

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌٿْي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن ڃ٬خً أڅ ٍٓ
 ٷخٽ:

حٓظ٬ًٌْح رخهلل ڃن ٣ڄ٪ ّييُ اٿَ ٣ز٪ ًڃن ٣ڄ٪ ٳِ ٯَْ ڃ٤ڄ٪ ًڃن ٣ڄ٪ كْغ ٙ -
 ڃ٤ڄ٪.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرِ ًحثپ  - 
 ٫ن ڃ٬خً أنو ٷخٽ:

ٻپ ػٚػْن ڃن حٿزٸَ رٸَس طز٬ْخ أً ر٬ؼنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿْڄن أڅ آهٌ ڃن -
طز٬ْش أً ٷخٽ: ؿ٫ٌخ أً ؿ٫ٌش ًڃن ٻپ أٍر٬ْن رٸَس رٸَس ڃٔنش ًڃن ٻپ كخٿڂ ىّنخٍح أً 

 ٫يٿو ڃ٬خٳَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ كيػنخ ٍٗيّن ٫ن ُرخڅ ٫ن ٓيپ ٫ن  - 

 ّٗڄخڅ ٷخٽ:أرْو ٫ن ڃ٬خً أنو ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أٳ٠پ ح
أڅ طلذ هلل ًطزٰٞ هلل ًط٬ڄپ ٿٔخنٺ ٳِ ًٻَ حهلل ٷخٽ: ًڃخًح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ًأڅ -

 طلذ ٿڀنخّ ڃخ طلذ ٿنٴٔٺ ًطټَه ٿيڂ ڃخ طټَه ٿنٴٔٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ أرٌ ڃ٬َ٘ ٫ن ڃلڄي رن ٷْْ  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤػَ ٫ن حهلل ٫ِ ٫ن أرِ اىٍّْ حٿوٌٙنِ ٫ن ڃ٬خً ٫ن ٌٍٓٽ حهلل
 ًؿپ ٷخٽ:

-.َِ َِ ًّظزخًٿٌڅ ٳ َِ ًّظـخٿٌٔڅ ٳ  ًؿزض ڃلزظِ ٿڀٌّن ّظلخرٌڅ ٳ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ُرخڅ رن ٷخثي ٫ن ٓيْپ  - 

 رن ڃ٬خً ٫ن أرْو ٫ن ڃ٬خً:
أٳ٠پ حّٗڄخڅ ٷخٽ: أٳ٠پ حّٗڄخڅ أڅ طلذ أنو ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن -

هلل ًطزٰٞ ٳِ حهلل ًط٬ڄپ ٿٔخنٺ ٳِ ًٻَ حهلل ٷخٽ: ًڃخًح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ًأڅ طلذ 
 ٿڀنخّ ڃخ طلذ ٿنٴٔٺ ًطټَه ٿيڂ ڃخ طټَه ٿنٴٔٺ ًأڅ طٸٌٽ هَْح أً طٜڄض.

ن رييٿش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ٫خٛڂ ر - 
 ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ڃ٬خً أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ٓؤنزجٺ رؤرٌحد ڃن حٿوَْ: حٿٌٜځ ؿنش ًحٿٜيٷش ط٤ٴت حٿو٤ْجش ٻڄخ ٤ّٴِء حٿڄخء حٿنخٍ -
 ًٷْخځ حٿ٬زي ڃن حٿڀْپ ػڂ ٷَأ }طظـخٳَ ؿنٌريڂ ٫ن حٿڄ٠خؿ٪{ اٿَ آهَ حّٓش.

حٿلټڂ رن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٫ڄخٍ رن ّخَٓ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ - 
 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ڃ٬خً ٷخٽ:

رْنڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٬ٞ أٓٴخٍه اً ٓڄ٪ ڃنخىّخ ّٸٌٽ: حهلل أٻزَ حهلل -
أٻزَ ٳٸخٽ: ٫ڀَ حٿٴ٤َس ٳٸخٽ: أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ٳٸخٽ: ٗيي ر٘يخىس حٿلٶ ٷخٽ: أٗيي 

ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: هَؽ ڃن حٿنخٍ حن٨ًَح ٳٔظـيًنو اڃخ أڅ ڃلڄيح ٌٍٓ
 ٍح٫ْخ ڃ٬ِّخ ًاڃخ ڃټڀزخ ٳن٨ًَه ٳٌؿيًه ٍح٫ْخ ك٠َطو حٿٜٚس ٳنخىٍ ريخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ  - 
 ٫ن ٣خًّ ٫ن ڃ٬خً ٷخٽ:

 هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أًٷخٙ حٿزٸَ ْٗجخ.ٿڂ ّٸپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش أڅ حٿ٤خ٫ٌڅ ًٷ٪  - 

 رخٿ٘خځ ٳٸخٽ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ:
اڅ ىٌح حٿَؿِ ٷي ًٷ٪ ٳٴًَح ڃنو ٳِ حٿ٬٘خد ًحًٕىّش ٳزڀٮ ًٿٺ ڃ٬خًح ٳڀڂ ّٜيٷو رخٿٌُ -

زْټڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ أ٢٫ ڃ٬خًح ًأىڀو ٷخٽ ٳٸخٽ: رپ ىٌ ٗيخىس ًٍكڄش ًى٫ٌس ن
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نْٜزيڂ ڃن ٍكڄظٺ ٷخٽ أرٌ ٷٚرش: ٳ٬َٳض حٿ٘يخىس ٫ًَٳض حٿَكڄش ًٿڂ أىٍ ڃخ ى٫ٌس 
نزْټڂ كظَ أنزجض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْنڄخ ىٌ ًحص ٿْڀش ّٜڀِ اً ٷخٽ ٳِ 

ڄخ أٛزق ٷخٽ ٿو انٔخڅ ى٫خثو: ٳلڄَ اًح أً ٣خ٫ٌڅ ٳلڄَ اًح أً ٣خ٫ٌڅ ػٚع ڃَحص ٳڀ
ڃن أىڀو: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٸي ٓڄ٬ظٺ حٿڀْڀش طي٫ٌ ري٫خء ٷخٽ: ًٓڄ٬ظو ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: انِ 
ٓؤٿض ٍرِ ٫ِ ًؿپ أڅ ٙ ّيڀٺ أڃظِ رٔنش ٳؤ٤٫خنْيخ ًٓؤٿظو أڅ ٙ ّٔڀ٢ ٫ڀْيڂ ٫يًح ڃن 
ٯَْىڂ ٳْٔظزْليڂ ٳؤ٤٫خنْيخ ًٓؤٿظو أڅ ٙ ّڀزٔيڂ ٬ْٗخ ًٌّّٶ ر٠٬يڂ رؤّ ر٬ٞ ٳؤرَ 
َِ أً ٷخٽ: ٳڄن٬نْيخ ٳٸڀض: كڄَ اًح أً ٣خ٫ٌڅ كڄَ اًح أً ٣خ٫ٌڅ كڄَ اًح أً ٣خ٫ٌنخ  ٫ڀ

 كڄَ اًح أً ٣خ٫ٌنخ ػٚع ڃَحص.
حٿٜيُ رن ٫ـٚڅ رن ٫ڄًَ حرن ًىذ حٿزخىڀِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ  كيّغ أرِ أڃخڃش حٿزخىڀِ

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
ْڄخڅ ٬ّنِ حٿظْڄِ ٫ن ْٓخٍ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ٓڀ - 

 ٫ن أرِ أڃخڃش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٳ٠ڀنِ ٍرِ ٫ڀَ حٕنزْخء ٫ڀْيڂ حٿٜٚس ًحٿٔٚځ أً ٷخٽ: ٫ڀَ حٕڃڂ رؤٍر٪ ٷخٽ: أٍٓڀض -

اٿَ حٿنخّ ٻخٳش ًؿ٬ڀض حٍٕٝ ٻڀيخ ٿِ ًٕڃظِ ڃٔـيح ٣ًيٌٍح ٳؤّنڄخ أىٍٻض ٍؿٚ ڃن 
٫نيه ٣يٌٍه ًنَٜص رخٿ٫َذ ڃَْٔس ٗيَ ّٸٌٳو ٳِ ٷڀٌد أڃظِ حٿٜٚس ٳ٬نيه ڃٔـيه ً

 أ٫يحثِ ًأكپ ٿنخ حٿٰنخثڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ّلَْ رن ڃ٬ْن كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ن أرْو ٫ن ْٓخٍ ڃٌٿَ ٓٽ ڃ٬خًّش  - 

 رليّغ آهَ ًّٸخٽ ْٓخٍ حٿ٘خڃِ.
ن ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أّڄ - 

 أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٣ٌرَ ٿڄن ٍآنِ ًآڃن رِ ٣ًٌرَ ٿڄن آڃن ًٿڂ َّنِ ٓز٪ ڃَحٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىيرش رن هخٿي كيػنخ ىڄخځ رن ّلَْ ًكڄخى رن حٿـ٬ي  - 

 نلٌه. ٫ن ٷظخىس ٫ن أّڄن ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو أً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٫ن ى٘خځ ٫ن ىڄخځ ٫ن ًحٛپ ڃٌٿَ أرِ ٫ْْنش  - 

 ٫ن ڃلڄي رن أرِ ٬ّٸٌد ٫ن ٍؿخء رن كٌْس ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:
أن٘ؤ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯًِس ٳؤطْظو ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل حى٩ حهلل ٿِ -

ٳٔڀڄنخ ًٯنڄنخ ٷخٽ: ػڂ أن٘ؤ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل رخٿ٘يخىس ٳٸخٽ: حٿڀيڂ ٓڀڄيڂ ًٯنڄيڂ ٷخٽ: 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٯًِح ػخنْخ ٳؤطْظو ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل حى٩ حهلل ٿِ رخٿ٘يخىس ٳٸخٽ: حٿڀيڂ ٓڀڄيڂ 
ًٯنڄيڂ ٷخٽ: ٳٔڀڄنخ ًٯنڄنخ ٷخٽ: ػڂ أن٘ؤ ٯًِح ػخٿؼخ ٳؤطْظو ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أطْظٺ 

ٿِ رخٿ٘يخىس ٳي٫ٌص حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ ّٔڀڄنخ  ڃَطْن ٷزپ ڃَطِ ىٌه ٳٔؤٿظٺ أڅ طي٫ٌ حهلل
ًّٰنڄنخ ٳٔڀڄنخ ًٯنڄنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳخى٩ حهلل ٿِ رخٿ٘يخىس ٳٸخٽ: حٿڀيڂ ٓڀڄيڂ ًٯنڄيڂ ٷخٽ: 
ٳٔڀڄنخ ًٯنڄنخ ػڂ أطْظو ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃَنِ ر٬ڄپ ٷخٽ: ٫ڀْٺ رخٿٌٜځ ٳبنو ٙ ڃؼپ ٿو 

اٙ ْٛخڃخ ٷخٽ: ٳټخڅ اًح ٍإُ ٳِ ىحٍىڂ ٷخٽ: ٳڄخ ٍإُ أرٌ أڃخڃش ًٙ حڃَأطو ًٙ هخىڃو 
ىهخڅ رخٿنيخٍ ٷْپ: ح٫ظَحىڂ ْٟٲ نِٽ ريڂ نخُٽ ٷخٽ: ٳڀزغ رٌٿٺ ڃخ ٗخء حهلل ػڂ أطْظو 
ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڃَطنخ رخٿْٜخځ ٳؤٍؿٌ أڅ ّټٌڅ ٷي رخٍٹ حهلل ٿنخ ٳْو ّخ ٌٍٓٽ حهلل 
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ٿٺ ريخ ىٍؿش ًك٢ ٫نٺ ٳڄَنِ ر٬ڄپ آهَ ٷخٽ: ح٫ڀڂ أنٺ ٿن طٔـي هلل ٓـيس اٙ ٍٳ٪ حهلل 
 ريخ ه٤ْجش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ڃييُ رن ڃْڄٌڅ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ  - 
 ٬ّٸٌد ٫ن ٍؿخء رن كٌْس ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:

أن٘ؤ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯًِح ٳؤطْظو ٳٌٻَ ڃ٬نخه اٙ أنو ٷخٽ: ڃَنِ ر٬ڄپ -
 ٫ڀْٺ رخٿٌٜځ. آهٌه ٫نٺ ّنٴ٬نِ حهلل رو ٷخٽ:

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٳ٤َ رن كڄخى رن ًحٷي كيػنخ ڃييُ رن ڃْڄٌڅ ٫ن  - 
ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن أرِ ٬ّٸٌد ٫ن ٍؿخء رن كٌْس ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو أً نلٌه.
ض ڃخٿٺ رن ىّنخٍ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٳ٤َ رن كڄخى كيػنخ أرِ ٷخٽ: ٓڄ٬ - 

ّٸٌٽ: ّٸٌٽ حٿنخّ: ڃخٿٺ رن ىّنخٍ ٬ّنِ ڃخٿٺ رن ىّنخٍ ُحىي انڄخ حٿِحىي ٫ڄَ رن ٫زي 
 حٿ٬ِِّ حٿٌُ أطظو حٿينْخ ٳظَٻيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن كْٜن ٫ن  - 
 ٓڀڂ أنو ٷخٽ:ٓخٿڂ أڅ أرخ أڃخڃش كيع ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً

ڃن ٷخٽ: حٿلڄي هلل ٫يى ڃخ هڀٶ ًحٿلڄي هلل ڃپء ڃخ هڀٶ ًحٿلڄي هلل ٫يى ڃخ ٳِ حٿٔڄٌحص -
ًحٍٕٝ ًحٿلڄي هلل ڃپء ڃخ ٳِ حٿٌٔحص ًحٍٕٝ ًحٿلڄي هلل ٫يى ڃخ أكَٜ ٻظخرو 
ًحٿلڄي هلل ڃپء ڃخ أكَٜ ٻظخرو ًحٿلڄي هلل ٫يى ٻپ ِٗء ًحٿلڄي هلل ڃپء ٻپ ِٗء 

 ٳؤ٨٫ڂ ًٿٺ.ًٓزلخڅ حهلل ڃؼڀيخ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿڄؼنَ  - 

 ًىٌ ٿٸ٢ْ رن حٿڄؼنَ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:
ٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ ّظلٌٽ هْخٍ أىپ حٿ٬َحٵ اٿَ حٿ٘خځ ًّظلٌٽ َٗحٍ أىپ حٿ٘خځ اٿَ -

ٿ٘خځ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن أرٌ حٿ٬َحٵ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٫ڀْټڂ رخ
 حٿڄؼنَ ّٸخٽ ٿو: ٿٸ٢ْ ًّٸٌٿٌڅ حرن حٿڄؼنَ ًأرٌ حٿڄؼنَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ّلَْ رن أرِ  - 
ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓٚځ ٫ن أرِ أڃخڃش كيػو ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ّٸٌٽ:
نو ٗخٳ٪ ٕٛلخرو ٌّځ حٿٸْخڃش حٷَإًح حٿِىَحًّن حٿزٸَس ًآٽ ٫ڄَحڅ حٷَإًح حٿٸَآڅ ٳب-

ٳبنيڄخ ّؤطْخڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٻؤنيڄخ ٯڄخڃظخڅ أً ٻؤنيڄخ ٯْخّظخڅ أً ٻؤنيڄخ ٳَٷخڅ ڃن ٣َْ 
ٌٛحٱ ّلخؿخڅ ٫ن أىڀيڄخ ػڂ ٷخٽ: حٷَإًح حٿزٸَس ٳبڅ أهٌىخ رَٻش ًطَٻيخ كَٔس ًٙ 

 ّٔظ٬ْ٤يخ حٿز٤ڀش.
ػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ُّي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 أرِ ٓٚځ ٫ن أرِ أڃخڃش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳٌٻَ ڃ٬نخه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ْٗن ٫ن أرِ أڃخڃش  - 

 ٷخٽ:
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نخ: ڃخ ٠ّلټٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ٫ـزض ڃن ٟلٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀ-
 ٷٌځ ّٸخىًڅ ٳِ حٿٔٚٓپ اٿَ حٿـنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٬ّٸٌد  - 
 حٿ٠زِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ نَٜ ّليع ٫ن ٍؿخء رن كٌْس ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:

َنِ ر٬ڄپ ّيهڀنِ حٿـنش ٷخٽ: ٫ڀْٺ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض: ڃ-
 رخٿٌٜځ ٳبنو ٙ ٫يٽ ٿو ػڂ أطْظو حٿؼخنْش ٳٸخٽ: ٫ڀْٺ رخٿْٜخځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل رن رلَْ كيػنخ ْٓخٍ أڅ أرخ  - 
 أڃخڃش ًٻَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ؿخٽ أً ٷخٽ: ّوَؽ ٍؿخٽ ڃن ىٌه حٿٖڃش ٳِ آهَ ّټٌڅ ٳِ ىٌه حٕڃش ٳِ آهَ حٿِڃخڅ ٍ-
 حٿِڃخڅ ڃ٬يڂ أْٓخ١ ٻؤنيخ أًنخد حٿزٸَ ّٰيًڅ ٳِ ٓو٢ حهلل ًًَّكٌڅ ٳِ ٯ٠زو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل رن رلَْ كيػنخ ْٓخٍ ٷخٽ: - 
ٳيهپ حٿڄٔـي  ؿِء رَإًّ ڃن ٷزپ حٿ٬َحٵ ٳنٜزض ٫ني رخد حٿڄٔـي ًؿخء أرٌ أڃخڃش-

ٳَٻ٪ ٍٻ٬ظْن ػڂ هَؽ اٿْيڂ ٳن٨َ اٿْيڂ ٳَٳ٪ ٍأٓو ٳٸخٽ: َٗ ٷظڀَ طلض ٧پ حٿٔڄخء ػٚػخ 
ًهَْ ٷظڀَ طلض ٧پ حٿٔڄخء ڃن ٷظڀٌه ًٷخٽ ٻٚد حٿنخٍ ػٚػخ ػڂ أنو رټَ ػڂ حنَٜٱ 
٫نيڂ ٳٸخٽ ٿو ٷخثپ ّخ أرخ أڃخڃش أٍأّض ىٌح حٿليّغ كْغ ٷڀض: ٻٚد حٿنخٍ ِٗء ٓڄ٬ظو ڃن 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ِٗء طٸٌٿو رَأّٺ ٷخٽ: ٓزلخڅ حهلل انِ اًح ٿـَُء ٿٌ ٌٍٓٽ حهلل
ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَس أً ڃَطْن كظَ ًٻَ ٓز٬خ ٿوڀض أڅ ٙ 

 أًٻَه ٳٸخٽ حٿَؿپ: ُٕ ِٗء رټْض ٷخٽ: ٍكڄش ٿيڂ أً ڃن ٍكڄظيڂ.
يػنخ ڃ٬خًّش ٬ّنِ حرن ٛخٿق ٫ن حٿٔٴَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ك - 

رن نَْٔ ٫ن ِّّي رن َّٗق ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ّٸٌٽ:

ٙ ّؤص أكيٻڂ حٿٜٚس ًىٌ كخٷن ًٙ ّيهپ رْظخ اٙ ربًڅ ًٙ ّئڃن اڃخځ ٷٌڃخ ٳْوٚ -
 نٴٔو ري٫ٌس ىًنيڂ.

حٿ٤خٿٸخنِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ آلخٵ  - 
ّلَْ رن أٌّد ٫ن ٫زْي حهلل رن ُكَ ٫ن ٫ڀِ رن ِّّي ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش أڅ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ڃن ڃٔق ٍأّ ّظْڂ ٿڂ ّڄٔلو اٙ هلل ٻخڅ ٿو رټپ ٬َٗس ڃَص ٫ڀْيخ ّيه كٔنخص ًڃن -

ًىٌ ٳِ حٿـنش ٻيخطْن ًٳَٵ رْن اٛز٬ْو حٿٔزخكش  أكٔن اٿَ ّظْڄش أً ّظْڂ ٫نيه ٻنض أنخ
 ًحٿ٤ٌَٓ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ  - 
٫ٴخڅ أنزؤنخ أرٌ ٣خٿذ ٫ن أرِ أڃخڃش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٷزپ ڃن هْزَ 

 خٽ:ًڃ٬و ٯٚڃخڅ ًىذ أكيىڄخ ٿ٬ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ًٷ
ٙ ط٠َرو ٳبنِ ٷي نيْض ٫ن َٟد أىپ حٿٜٚس ًٷي ٍأّظو ّٜڀِ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو -

أنزؤنخ أرٌ ٣خٿذ ٫ن أرِ أڃخڃش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٷزپ ڃن هْزَ ًڃ٬و ٯٚڃخڅ 
ٳٸخٽ ٫ڀِ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أهيڃنخ ٳٸخٽ: هٌ أّيڄخ ٗجض ٷخٽ: هَ ٿِ ٷخٽ: هٌ ىٌح ًٙ 
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ّٜڀِ ڃٸزڀنخ ڃن هْزَ ًانِ ٷي نيْض ًأ٤٫َ أرخ ًٍ ٯٚڃخ ًٷخٽ: ط٠َرو ٳبنِ ٷي ٍأّظو 
حٓظٌٙ رو ڃ٬ًَٳخ ٳؤ٫ظٸو ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٳ٬پ حٿٰٚځ ٷخٽ: ّخ 

 ٌٍٓٽ حهلل أڃَطنِ أڅ أٓظٌِٛ رو ڃ٬ًَٳخ ٳؤ٫ظٸظو.
خؽ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ٫ڄَ كيػنخ آَحثْپ ٫ن حٿلـ - 

أ٣ٍؤس ٫ن حٿٌٿْي رن أرِ ڃخٿٺ ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 ّـَْ ٫ڀَ حٿڄٔڀڄْن ر٠٬يڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٜخځ رن هخٿي كيػنِ ٛٴٌحڅ رن ٫ڄًَ ٫ن ٓڀْڂ رن  - 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خڃَ حٿوزخثُِ ًأرِ حٿْڄخڅ حٿيٌُنِ ٫ن أرِ أڃخڃش أڅ 
 ٷخٽ:

اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ًينِ أڅ ّيهپ ڃن أڃظِ حٿـنش ٓز٬ْن أٿٴخ رَْٰ كٔخد ٳٸخٽ ِّّي رن -
حٕهنْ حٿٔڀڄِ ًحهلل ڃخ أًٿجٺ ٳِ أڃظٺ اٙ ٻخٿٌرخد حٕٛيذ ٳِ حٿٌرخڅ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

ٓز٬ٌڅ أٿٴخ  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٷي ٫ًينِ ٓز٬ْن أٿٴخ ڃ٪ ٻپ أٿٲ
ًُحىنِ ػٚع كؼْخص ٷخٽ: ٳڄخ ٬ٓش كٌٟٺ ّخ نزِ حهلل ٷخٽ: ٻڄخ رْن ٫يڅ اٿَ ٫ڄخڅ 
ًأًٓ٪ ًأًٓ٪ َّْ٘ رْيه ٷخٽ: ٳْو ڃؼ٬زخڅ ڃن ًىذ ًٳ٠ش ٷخٽ ٳڄخ كٌٟٺ ّخ نزِ حهلل 
ٷخٽ: أٗي رْخٟخ ڃن حٿڀزن ًأكڀَ ڃٌحٷش ڃن حٿ٬ٔپ ًأ٣ْذ ٍحثلش ڃن حٿڄٔٺ ڃن َٗد 

ٌّٔى ًؿيو أريح ٷخٽ ٫زي حهلل ًؿيص ىٌح حٿليّغ ٳِ ٻظخد أرِ ڃنو ٿڂ ٨ّڄؤ ر٬يىخ ًٿڂ 
رو٢ ّيه ًٷي َٟد ٫ڀْو ٳ٨ننض أنو ٷي َٟد ٫ڀْو ٕنو ه٤ؤ انڄخ ىٌ ٫ن ُّي ٫ن أرِ 

 ٓٚځ ٫ن أرِ اڃخڃش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن  - 

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:أرِ ٓڀڄش ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: 
ط٬ڀڄٌح حٿٸَآڅ ٳبنو ٗخٳ٪ ٌّځ حٿٸْخڃش ط٬ڀڄٌح حٿزٸَس ًآٽ ٫ڄَحڅ ط٬ڀڄٌح حٿِىَحًّن ٳبنيڄخ -

ّؤطْخڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٻؤنيڄخ ٯڄخڃظخڅ أً ٯْخّظخڅ أً ٻؤنيڄخ ٳَٷخڅ ڃن ٣َْ ٌٛحٱ ّلخؿخڅ 
 ّٔظ٬ْ٤يخ حٿز٤ڀش. ٫ن ٛخكزيڄخ ط٬ڀڄٌح حٿزٸَس ٳبڅ ط٬ڀْڄيخ رَٻش ًطَٻيخ كَٔس ًٙ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن حٿلٔن رن أنْ كيػنخ ؿ٬ٴَ ٬ّنِ حرن  - 
ٓڀْڄخڅ ٫ن ٬ّڀَ ٬ّنِ حرن ُّخى ٫ن أرِ ٯخٿذ ٫ن أرِ أڃخڃش )ف( ًكيػنخ ًٍف كيػنخ 

 كڄخى ٫ن أرِ ٯخٿذ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:
ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ  أطَ ٍؿپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ َّڃِ حٿـڄَس-

حٿـيخى أكذ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ: ٳٔټض ٫نو كظَ اًح ٍڃَ حٿؼخنْش ٫َٝ ٿو ٳٸخٽ: ّخ 
ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿـيخى أكذ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ: ٳٔټض ٫نو ػڂ ڃ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ اًح ح٫ظَٝ ٳِ حٿـڄَس حٿؼخٿؼش ٫َٝ ٿو ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ 

ى أكذ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ: ٻڀڄش كٶ طٸخٽ ٗڃخځ ؿخثَ ٷخٽ ڃلڄي رن حٿلٔن ٳِ حٿـيخ
 كيّؼو ًٻخڅ حٿلٔن ّٸٌٽ: ٗڃخځ ٧خٿڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن  - 
ِ ٛڀَ أرِ ٻؼَْ ٫ن ُّي رن ٓٚځ ٫ن ؿيه ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ أڃخڃش ّٸٌٽ: ٓؤٽ ٍؿپ حٿنز
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حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ڃخ حٗػڂ ٳٸخٽ: اًح كٺ ٳِ نٴٔٺ ِٗء ٳي٫و ٷخٽ: ٳڄخ حّٗڄخڅ ٷخٽ: اًح 
 ٓخءطٺ ْٓجظٺ ًَٓطٺ كٔنظٺ ٳؤنض ڃئڃن.

 ه ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ط٬ڀڄٌح حٿٸَآڅ ٳبنو ٗخٳ٪ ٌّځ حٿٸْخڃش ط٬ڀڄٌح حٿزٸَس ًآٽ ٫ڄَحڅ ط٬ڀڄٌح حٿِىَحًّن ٳبنيڄخ -

يڄخ ٯڄخڃظخڅ أً ٯْخّظخڅ أً ٻؤنيڄخ ٳَٷخڅ ڃن ٣َْ ٌٛحٱ ّلخؿخڅ ّؤطْخڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٻؤن
 ٫ن ٛخكزيڄخ ط٬ڀڄٌح حٿزٸَس ٳبڅ ط٬ڀْڄيخ رَٻش ًطَٻيخ كَٔس ًٙ ّٔظ٬ْ٤يخ حٿز٤ڀش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن حٿلٔن رن أنْ كيػنخ ؿ٬ٴَ ٬ّنِ حرن  - 
أڃخڃش )ف( ًكيػنخ ًٍف كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن ٬ّڀَ ٬ّنِ حرن ُّخى ٫ن أرِ ٯخٿذ ٫ن أرِ 

 كڄخى ٫ن أرِ ٯخٿذ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:
أطَ ٍؿپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ َّڃِ حٿـڄَس ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ -

حٿـيخى أكذ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ: ٳٔټض ٫نو كظَ اًح ٍڃَ حٿؼخنْش ٫َٝ ٿو ٳٸخٽ: ّخ 
خٽ: ٳٔټض ٫نو ػڂ ڃ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿـيخى أكذ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷ

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ اًح ح٫ظَٝ ٳِ حٿـڄَس حٿؼخٿؼش ٫َٝ ٿو ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ 
حٿـيخى أكذ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ: ٻڀڄش كٶ طٸخٽ ٗڃخځ ؿخثَ ٷخٽ ڃلڄي رن حٿلٔن ٳِ 

 كيّؼو ًٻخڅ حٿلٔن ّٸٌٽ: ٗڃخځ ٧خٿڂ.
ارَحىْڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

أرِ ٻؼَْ ٫ن ُّي رن ٓٚځ ٫ن ؿيه ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ أڃخڃش ّٸٌٽ: ٓؤٽ ٍؿپ حٿنزِ ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ڃخ حٗػڂ ٳٸخٽ: اًح كٺ ٳِ نٴٔٺ ِٗء ٳي٫و ٷخٽ: ٳڄخ حّٗڄخڅ ٷخٽ: اًح 

 ٓخءطٺ ْٓجظٺ ًَٓطٺ كٔنظٺ ٳؤنض ڃئڃن.
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ كيػنِ ٫زي حٿ٬ِِّ رن آڄخ٫ْپ رن كيػنخ ٫زي ح - 

٫زْي حهلل أڅ ٓڀْڄخڅ رن كزْذ كيػيڂ ٫ن أرِ أڃخڃش حٿزخىڀِ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٷخٽ:

ٿْنٸ٠ن ٫َح حٗٓٚځ ٫ًَس ٫ًَس ٳټڀڄخ حنظٸ٠ض ٫ًَس ط٘زغ حٿنخّ رخٿظِ طڀْيخ ًأًٿين -
 ٜٚس.نٸ٠خ حٿلټڂ ًآهَىن حٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق كيػنِ ٓڀْڂ رن  - 
 ٫خڃَ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ أڃخڃش ّٸٌٽ:

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ حٿنخّ ٳِ كـش حٿٌىح٩ ًىٌ ٫ڀَ -
آهَ حٿـي٫خء ًحٟ٪ ٍؿڀو ٳِ ٯَحُ حٿَكپ ّظ٤خًٽ ّٸٌٽ: أٙ طٔڄ٬ٌڅ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن 

حٿٸٌځ ڃخ طٸٌٽ ٷخٽ: ح٫زيًح ٍرټڂ ًٛڀٌح هڄٔټڂ ًٌٛڃٌح ٗيَٻڂ ًأىًح ُٻخس أڃٌحٿټڂ 
ًأ٬ْ٣ٌح اًح أڃَٻڂ طيهڀٌح ؿنش ٍرټڂ ٷڀض ٿو: ٳڄٌ ٻڂ ٓڄ٬ض ىٌح حٿليّغ ّخ أرخ أڃخڃش ٷخٽ: 

 ًأنخ حرن ػٚػْن ٓنش.
ظخىس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَس ٫ن ٷ - 

ٗيَ رن كٌٗذ ٫ًزي حٿٌىخد ٫ن ى٘خځ ًأُىَ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن 
ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أرِ أڃخڃش ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ٫زي 
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حٿٌىخد أرٌ أڃخڃش حٿلڄِٜ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

خ ٷزڀو ػڂ طَْٜ حٿٜٚس نخٳڀش ٳٸْپ ٿو أٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل حٿٌٌٟء ّټٴَ ڃ-
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ن٬ڂ ٯَْ ڃَس ًٙ ڃَطْن ًٙ ػٚع ًٙ أٍر٪ ًٙ هڄْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ حٿْڄخڃِ ٫ن  - 
 ٗيحى رن ٫زي حهلل ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃـڀْ ٳـخءه ٍؿپ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ -
َِ ٻظخد حهلل ٷخٽ: ٳؤٷْڄض حٿٜٚس ٷخٽ: ٳٜڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  أٛزض كيح ٳؤٷڂ ٫ڀ
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٳَ٭ هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًطز٬و حٿَؿپ ًطز٬ظو ٳٸخٽ: ّخ 

َِ ٻظخ د حهلل ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أٿْْ ٌٍٓٽ حهلل أٛزض كيح ٳؤٷڂ ٫ڀ
هَؿض ڃن ڃنِٿٺ طٌٟؤص ٳؤكٔنض حٿٌٌٟء ًٛڀْض ڃ٬نخ ٷخٽ حٿَؿپ: رڀَ ٷخٽ: ٳبڅ حهلل 

 ٫ِ ًؿپ ٷي ٯٴَ ٿٺ كيٹ أً ًنزٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي حٿليحى كيػنخ ٗيخد رن هَحٕ ٫ن كـخؽ  - 

 أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: رن ىّنخٍ ٫ن أرِ ٯخٿذ ٫ن أرِ
ڃخ ٟپ ٷٌځ ر٬ي ىيٍ ٻخنٌح ٫ڀْو اٙ أًطٌح حٿـيٽ ػڂ طٚ ىٌه حّٓش }ڃخ َٟرٌه ٿٺ اٙ -

 ؿيٙ رپ ىڂ ٷٌځ هٜڄٌڅ{.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ىٌ حرن ىخًٍڅ أنزؤنخ ڃلڄي رن ڃ٤َٱ ٫ن أرِ  - 

 ن أرِ أڃخڃش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:حٿلْٜن ٫ن أرِ ٛخٿق ح٬َُٕٗ ٫
 حٿلڄَ ڃن ٻَْ ؿينڂ ٳڄخ أٛخد حٿڄئڃن ڃنيخ ٻخڅ ك٨و ڃن حٿنخٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ى٘خځ رن أرِ ٫زي حهلل ٫ن ّلَْ رن أرِ  - 

 ٻؼَْ ٫ن ُّي رن ٓٚځ ٫ن ؿيه ڃڄ٤ٌٍ ٫ن أرِ أڃخڃش:
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ حّٗڄخڅ ٷخٽ: اًح َٓطٺ كٔنظٺ  أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ-

ًٓخءطٺ ْٓجظٺ ٳؤنض ڃئڃن ٷخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳڄخ حٗػڂ ٷخٽ: اًح كخٹ ٳِ نٴٔٺ ِٗء 
 ٳي٫و.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫ڀِ رن ٛخٿق ٫ن أرِ حٿڄيڀذ ٫ن ٫زْي  - 
ش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل حهلل رن ُكَ ٫ن ٫ڀِ رن ِّّي ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ:
اڅ أٯز٢ أًٿْخثِ ٫نيُ ڃئڃن هٴْٲ حٿلخً ًً ك٦ ڃن ٛٚس أكٔن ٫زخىس ٍرو ًٻخڅ ٳِ -

 حٿنخّ ٯخڃ٠خ ٙ ّ٘خٍ ٫ڀْو رخٕٛخر٪ ٳ٬ـڀض ڃنْظو ًٷپ طَحػو ًٷڀض رٌحٻْو.
 ِ أڃخڃش:كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ػٌٍ ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن أر - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٳَ٭ ڃن ٬٣خڃو أً ٍٳ٬ض ڃخثيطو ٷخٽ: حٿلڄي هلل -

 ٻؼَْح ٣ْزخ ڃزخٍٻخ ٳْو ٯَْ ڃټٴَ ًٙ ڃٌى٩ ًٙ ڃٔظٰنَ ٫نو ٍرنخ ٫ِ ًؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ هخٿي حٿٜٴخٍ ٓڄ٬و ڃن ٫زْي حهلل رن ُكَ  - 

حٿٸخٓڂ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  ٫ن ٫ڀِ رن ِّّي ٫ن
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
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 ٙ ّلپ رْ٪ حٿڄْٰزخص ًٙ َٗحإىن ًٙ طـخٍس ٳْين ًأٻپ أػڄخنين كَحځ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ح٫ٕڄٖ ٷخٽ: كيػض ٫ن أرِ أڃخڃش  - 

 :ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ٤ّز٪ حٿڄئڃن ٫ڀَ حٿوٚٽ ٻڀيخ اٙ حٿوْخنش ًحٿټٌد.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗڄَ ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ  - 

 ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
اًح طٌٟؤ حٿَؿپ حٿڄٔڀڂ هَؿض ًنٌرو ڃن ٓڄ٬و ًرَٜه ًّيّو ًٍؿڀْو ٳبڅ ٷ٬ي ٷ٬ي -

 ٿو. ڃٰٴٌٍح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٬ٗزش ّليع ٫ن ٷظخىس ًىخٗڂ ٷخٽ:  - 

 كيػنِ ٬ٗزش أنزؤنخ ٷظخىس ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ حٿـ٬ي ّليع ٷخٽ ىخٗڂ ٳِ كيّؼو:
أرٌ حٿـ٬ي ڃٌٿَ ٿزنِ ٟز٬ْش ٫ن أرِ أڃخڃش أڅ ٍؿٚ ڃن أىپ حٿٜٴش طٌٳِ ًطَٹ ىّنخٍح -

ْو ًٓڀڂ ٿو: ٻْش ٷخٽ: ػڂ طٌٳِ آهَ ٳظَٹ ىّنخٍّن ٳٸخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻْظخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ: كيػنِ ٬ٗزش  - 
٫ن ڃنٌٍٜ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٓخٿڄخ ٷخٽ كـخؽ ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ: ٓڄ٬ض 

 ٬ي ٷخٽ:ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ
ًٻَ ٿِ ٫ن أرِ أڃخڃش أڅ حڃَأس أطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٔؤٿو ًڃ٬يخ ٛزْخڅ ٿيخ -

ٳؤ٤٫خىخ ػٚع طڄَحص ٳؤ٤٫ض ٻپ ًحكي ڃنيڄخ طڄَس ٷخٽ: ػڂ اڅ أكي حٿٜزْْن رټَ ٷخٽ: 
ٳ٘ٸظيخ ٳؤ٤٫ض ٻپ ًحكي نٜٴخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: كخڃٚص ًحٿيحص 

 ٿٌٙ ڃخ ّٜن٬ن رؤًُحؿين ٿيهپ ڃٜڀْخطين حٿـنش.ٍكْڄخص رؤًٙىىن 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ أنزؤنخ حرن ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن  - 

 ٷظخىس ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أرِ أڃخڃش حٿلڄِٜ ٷخٽ:
طٌٳِ ٍؿپ ڃن أىپ حٿٜٴش ٳٌؿي ٳِ ڃجٍِه ىّنخٍ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ڂ طٌٳِ آهَ ٳٌؿي ٳِ ڃجٍِه ىّنخٍحڅ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻْش ٷخٽ: ػ
 ٻْظخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي كيػنخ ًٍف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 
 ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أرِ أڃخڃش ڃؼڀو.

ٗيَ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ: كيع ٫ن - 
 كٌٗذ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:

 طٌٳِ ٍؿپ ڃن أىپ حٿٜٴش ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٬ّڀَ رن ٤٫خء أنو  - 

 ٓڄ٪ ْٗوخ ڃن أىپ ىڃ٘ٶ أنو ٓڄ٪ أرخ أڃخڃش حٿزخىڀِ ّٸٌٽ:
ڀْپ ٻزَ ػٚػخ ًٓزق ػٚػخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ىهپ ٳِ حٿٜٚس ڃن حٿ-

 ًىڀپ ػٚػخ ػڂ ّٸٌٽ: حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿ٤ْ٘خڅ حٿَؿْڂ ڃن ىڄِه ًنٴوو ًَٗٻو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن  - 
 ْٗن ڃن أىپ ىڃ٘ٶ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

رن ٓزلخڅ حهلل ًحٿلڄي هلل ًٙ اٿو اٙ حهلل ًحهلل أٻزَ ًحٿٌٿي حٿٜخٿق ّڄٌص ٿڀَؿپ  هڄْ رن-
 ٳْلظٔزو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٌّٓٲ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء  - 
 ٫ن ٍؿپ كيػو أنو ٓڄ٪ أرخ أڃخڃش حٿزخىڀِ ّٸٌٽ:

س ٻزَ ػٚع ڃَحص ػڂ ٷخٽ: ٙ اٿو اٙ ٻخڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷخځ اٿَ حٿٜٚ-
حهلل ػٚع ڃَحص ًٓزلخڅ حهلل ًرلڄيه ػٚع ڃَحص ػڂ ٷخٽ: أ٫ًٌ رخهلل ڃن حٿ٤ْ٘خڅ حٿَؿْڂ 

 ڃن ىڄِه ًنٴوو ًنٴؼو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿَكڄن ڃن أىپ كڄٚ  - 

خٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن رنِ حٿ٬يحء ڃن ٻنيس ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ أڃخڃش ٷ
 ٳِ ٍؿپ طٌٳِ ًطَٹ ىّنخٍح أً ىّنخٍّن ٬ّنِ ٷخٽ ٿو: ٻْش أً ٻْظخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن أرِ حٿ٬نزْ ٫ن أرِ حٿ٬يرْ  - 
 ٫ن أرِ ڃًَُٵ ٫ن أرِ ٯخٿذ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:

ْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃظٌٻت ٫ڀَ ٫ٜخ ٳٸڄنخ اٿْو ٳٸخٽ: ٙ هَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-
طٸٌڃٌح ٻڄخ طٸٌځ ح٫ٕخؿڂ ٨٬ّڂ ر٠٬يخ ر٠٬خ ٷخٽ: ٳټؤنخ حٗظيْنخ أڅ ّي٫ٌ حهلل ٿنخ ٳٸخٽ: 
حٿڀيڂ حٯٴَ ٿنخ ًحٍكڄنخ ًحٍٝ ٫نخ ًطٸزپ ڃنخ ًأىهڀنخ حٿـنش ًنـنخ ڃن حٿنخٍ ًأٛڀق ٿنخ 

 ٿټڂ حٕڃَ. ٗؤننخ ٻڀو ٳټؤنخ حٗظيْنخ أڅ ِّّينخ ٳٸخٽ: ٷي ؿڄ٬ض
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زخى كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن أرِ ٫ن  - 

 أرِ ٫ن أرِ ڃنيڂ أرٌ ٯخٿذ ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو أً نلٌه.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ ٯخٿذ ّٸٌٽ: - 

خ أطِ رَإًّ حُٕحٍٷش ٳنٜزض ٫ڀَ ىٍؽ ىڃ٘ٶ ؿخء أرٌ أڃخڃش ٳڀڄخ ٍآىڂ ىڃ٬ض ٫ْنخه ٿڄ
ٳٸخٽ: ٻٚد حٿنخٍ ػڀغ ڃَحص ىئٙء َٗ ٷظڀَ ٷظڀٌح طلض أىّڂ حٿٔڄخء ًهَْ ٷظڀَ ٷظڀٌح 
طلض أىّڂ حٿٔڄخء حٿٌّن ٷظڀيڂ ىئٙء ٷخٽ: ٳٸڀض: ٳڄخ ٗؤنٺ ىڃ٬ض ٫ْنخٹ ٷخٽ: ٍكڄش ٿيڂ 

ځ ٷخٽ: ٷڀنخ أرَأّٺ ٷڀض: ىئٙء ٻٚد حٿنخٍ أً ِٗء ٓڄ٬ظو ڃن انيڂ ٻخنٌح ڃن أىپ حٗٓٚ
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: انِ ٿـَُء رپ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٯَْ ڃَس ًٙ حػنظْن ًٙ ػٚع ٷخٽ: ٳ٬ي ڃَحٍح.
٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ أنزؤنخ ؿََّ كيػنِ ٓڀْڂ رن ٫خڃَ  - 

 ٯخٿذ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:
 ڃخ ٻخڅ ّٴ٠پ ٫ڀَ أىپ رْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هزِ حٿ٬َْ٘.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن  - 

 ُّي ٫ن أرِ ٣خٿذ حٿ٠ز٬ِ ٫ن أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ط٬خٿَ ڃن ٣ڀ٩ٌ حٿ٘ڄْ أٻزَ ًأىڀپ ًأٓزق أكذ اٿِ ڃن أڅ أ٫ظٶ أٍر٬خ ٕڅ أًٻَ حهلل-

ڃن ًٿي آڄخ٫ْپ ًٕڅ أًٻَ حهلل ڃن ٛٚس حٿ٬َٜ اٿَ أڅ طْٰذ حٿ٘ڄْ أكذ اٿِ ڃن أڅ 
 أ٫ظٶ ٻٌح ًٻٌح ڃن ًٿي آڄخ٫ْپ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلٔن رن ٌٓحٍ كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٫ن ڃ٬خًّش رن  - 
 أرخ ٫زي حٿَكڄن كيػو ٫ن أرِ أڃخڃش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٛخٿق أڅ

طينٌ حٿ٘ڄْ ٌّځ حٿٸْخڃش ٫ڀَ ٷيٍ ڃْپ ًِّحى ٳِ كَىخ ٻٌح ًٻٌح ّٰڀِ ڃنيخ حٿيٌحځ ٻڄخ -
ّٰڀِ حٿٸيًٍ ٬َّٷٌڅ ٳْيخ ٫ڀَ ٷيٍ ه٤خّخىڂ ڃنيڂ ڃن ّزڀٮ اٿَ ٻ٬زْو ًڃنو ڃن ّزڀٮ اٿَ 

 ٤ٓو ًڃنيڂ ڃن ّڀـڄو حٿ٬َٵ.ٓخٷْو ًڃنيڂ ڃن ّزڀٮ اٿَ ً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلخٵ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ أنزؤنخ  - 

 ّلَْ رن أٌّد ٫ن ٫زْي حهلل رن ُكَ ٫ن ٫ڀِ رن ِّّي ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:
ٌٓٽ حهلل ٛڀَ ٿڄخ ٬ًٟض أځ ٻڀؼٌځ حرنش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٸزَ ٷخٽ ٍ-

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: }ڃنيخ هڀٸنخٻڂ ًٳْيخ ن٬ْيٻڂ ًڃنيخ نوَؿټڂ طخٍس أهٍَ{ ٷخٽ: ػڂ ٙ أىٍُ 
أٷخٽ: رٔڂ حهلل ًٳِ ٓزْپ حهلل ٫ًڀَ ڃڀش ٌٍٓٽ حهلل أځ ٙ ٳڀڄخ رنَ ٫ڀْيخ ٿليىخ ٣ٴٶ ٤َّف 

ْ ٿيڂ حٿـزٌد ًّٸٌٽ: ٓيًح هٚٽ حٿڀزن ػڂ ٷخٽ: أڃخ اڅ ىٌح ٿْْ رِ٘ء ًٿټنو ٤ّْذ رنٴ
 حٿلِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ نٌف رن ڃْڄٌڅ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ىٌ أرٌ ڃلڄي رن  - 
نٌف ًىٌ حٿڄ٠ًَد أرٌ ڃلڄي رن نٌف كيػنخ أرٌ هَّڂ ٫ٸزش رن أرِ حٿٜيزخء كيػنِ أرٌ 
ٯخٿذ حٿَحٓزِ أنو ٿٸِ أرخ أڃخڃش رلڄٚ ٳٔؤٿو ٫ن أْٗخء كيػيڂ أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ًىٌ ّٸٌٽ:٫ڀْو ًٓڀڂ 
ڃخ ڃن ٫زي ڃٔڀڂ ّٔڄ٪ أًحڅ ٛٚس ٳٸخځ اٿَ ًٌٟثو اٙ ٯٴَ ٿو رؤًٽ ٷ٤َس طْٜذ ٻٴو -

ڃن ًٿٺ حٿڄخء ٳز٬يى ًٿٺ حٿٸ٤َ كظَ ّٴَ٭ ڃن ًٌٟثو اٙ ٯٴَ ٿو ڃخ ٓڀٲ ڃن ًنٌرو 
ًٷخځ اٿَ ٛٚطو ًىِ نخٳڀش ٷخٽ أرٌ ٯخٿذ: ٷڀض ٕرِ أڃخڃش أأنض ٓڄ٬ض ىٌح ڃن حٿنزِ 

ٷخٽ: أُ ًحٿٌُ ر٬ؼو رخٿلٶ رَْ٘ح ًنٌَّح ٯَْ ڃَس ًٙ ڃَطْن ًٙ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ػٚع ًٙ أٍر٪ ًٙ هڄْ ًٙ ٓض ًٙ ٓز٪ ًٙ ػڄخڅ ًٙ طٔ٪ ًٙ ٫َ٘ ٫ًَ٘ ٫ًَ٘ 

 ًٛٴٶ رْيّو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلخٵ كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ كيػنخ ّلَْ رن  - 

 ن ِّّي ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش:اٌّد ٫ن ٫زْي حهلل رن ُكَ ٫ن ٫ڀِ ر
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ٍؿٚ ّٜڀِ ٳٸخٽ: أٙ ٍؿپ ّظٜيٵ ٫ڀَ ىٌح ّٜڀِ -

 ڃ٬و ٳٸخځ ٍؿپ ٳٜڀَ ڃ٬و ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌحڅ ؿڄخ٫ش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلخٵ كيػنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ّلَْ رن أٌّد - 

كيػنخ ٫زْي حهلل رن ُكَ ٫ن ٫ڀِ رن ِّّي ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ًكيػنخ ريٌح حٗٓنخى ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

٫َٝ ٫ڀِ ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٿْـ٬پ ٿِ ر٤لخء ڃټش ًىزخ ٳٸڀض ٙ ّخ ٍد ًٿټن أٗز٪ ٌّڃخ -
ض اٿْٺ ًًٻَطٺ ًاًح ٗز٬ض كڄيطٺ ًأؿ٩ٌ ٌّڃخ أً نلٌ ًٿٺ ٳبًح ؿ٬ض ط٫َ٠

 ًٗټَطٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلخٵ أنزؤنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ أنزؤنخ ّلَْ  - 

رن أٌّد ٫ن ٫زْي حهلل رن ُكَ ٫ن ٫ڀِ رن ِّّي ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن حٿنزِ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
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 ٫زيُ اٿِ حٿنٜق ٿِ. ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ أكذ ڃخ ط٬زينِ رو-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد ًىٌ حرن ُّخى كيػنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ّلَْ رن  - 

أٌّد ٫ن ٫زْي حهلل رن ُكَ ٫ن ٫ڀِ رن ِّّي ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش أڅ ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ڃن ريأ رخٿٔٚځ ٳيٌ أًٿَ رخهلل ٫ِ ًؿپ ًٌٍٓٿو.-
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ُّي ٫ن  كيػنخ - 

 أرِ ٓٚځ ٫ن أرِ أڃخڃش حٿزخىڀِ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
حٷَإًح حٿٸَآڅ ٳبنو ّؤطِ ٗٴ٬ْخ ٌّځ حٿٸْخڃش ٿٜخكزو حٷَإًح حٿِىَحًّن حٿزٸَس ًآٽ ٫ڄَحڅ -

نيڄخ ٯْخّظخڅ أً ٻؤنيڄخ ٯڄخڃظخڅ أً ٻؤنيڄخ ٳَٷخڅ ڃن ٣َْ ٳبنيڄخ ّؤطْخڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٻؤ
ٌٛحٱ ّلخؿخڅ ٫ن أٛلخريڄخ حٷَإًح ٌٍٓس حٿزٸَس ٳبڅ أهٌىخ رَٻش ًطَٻيخ كَٔس ًٙ 

 طٔظ٬ْ٤يخ حٿز٤ڀش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫ڀِ رن ِّّي ٫ن أرِ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٣خٿذ حٿ٠ز٬ِ ٫ن أرِ أڃخڃش أڅ
ٕڅ أٷ٬ي أًٻَ حهلل ًأٻزَه ًأكڄيه ًأٓزلو ًأىڀڀو كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ أكذ اٿِ ڃن أڅ -

أ٫ظٶ ٍٷزظْن أً أٻؼَ ڃن ًٿي آڄخ٫ْپ ًڃن ر٬ي حٿ٬َٜ كظَ طَٰد حٿ٘ڄْ أكذ اٿِ 
 ڃن أ٫ظٶ أٍر٪ ٍٷخد ڃن ًٿي آڄخ٫ْپ.

رن أٓي ًكيػنخ ڃييُ رن ڃْڄٌڅ كيػنخ ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ  - 
 ٫زي حهلل رن أرِ ٬ّٸٌد حٿ٠زِ ٫ن ٍؿخء رن كٌْس ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:

أن٘ؤ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯًِح ٳؤطْظو ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل حى٩ ٿِ رخٿ٘يخىس -
هلل ٛڀَ حهلل ٳٸخٽ: حٿڀيڂ ٓڀڄيڂ ًٯنڄيڂ ٷخٽ: ٳًِٰنخ ٳٔڀڄنخ ًٯنڄنخ ٷخٽ: ػڂ أن٘ؤ ٌٍٓٽ ح

٫ڀْو ًٓڀڂ ٯًِح ػخنْخ ٳؤطْظو ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أى٩ حهلل ٿِ رخٿ٘يخىس ٷخٽ: حٿڀيڂ ٓڀڄيڂ 
ًٯنڄيڂ ٷخٽ: ٳًِٰنخ ٳٔڀڄنخ ًٯنڄنخ ٷخٽ: ػڂ أن٘ؤ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯًِح 

يخىس ػخٿؼخ ٳؤطْظو ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي أطْظٺ طظٍَ ڃَطْن أٓؤٿٺ أڅ طي٫ٌ حهلل ٿِ رخٿ٘
ٳٸڀض: حٿڀيڂ ٓڀڄيڂ ًٯنڄيڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳخى٩ حهلل ٿِ رخٿ٘يخىس ٳٸخٽ: حٿڀيڂ ٓڀڄيڂ ًٯنڄيڂ 
ٷخٽ: ٳًِٰنخ ٳٔڀڄنخ ًٯنڄنخ ػڂ أطْظو ر٬ي ًٿٺ ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃَنِ ر٬ڄپ آهٌه ٫نٺ 
ّنٴ٬نِ حهلل رو ٷخٽ: ٫ڀْٺ رخٿٌٜځ ٳبنو ٙ ڃؼپ ٿو ٷخٽ: ٳټخڅ أرٌ أڃخڃش ًحڃَأطو ًهخىڃو ٙ 
ّڀٴٌڅ اٙ ْٛخڃخ ٳبًح ٍأًح نخٍح أً ىهخنخ رخٿنيخٍ ٳِ ڃنِٿيڂ ٫َٳٌح أنيڂ ح٫ظَحىڂ ْٟٲ 
ٷخٽ: ػڂ أطْظو ر٬ي ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ ٷي أڃَطنِ رؤڃَ ًأٍؿٌ أڅ ّټٌڅ حهلل ٫ِ ًؿپ 
ٷي نٴ٬نِ رو ٳڄَنِ رؤڃَ آهَ ّنٴ٬نِ حهلل رو ٷخٽ: ح٫ڀڂ أنٺ ٙ طٔـي هلل ٓـيس اٙ ٍٳ٪ حهلل 

 ىٍؿش أً ك٢ أً ٷخٽ: ًك٢ ٗٺ ڃييُ ٫نٺ ريخ ه٤ْجش.ٿٺ ريخ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٓڀْڂ رن كْخڅ كيػنخ أرٌ ٯخٿذ  - 

 ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ أڃخڃش ّٸٌٽ:
اًح ٬ًٟض حٿ٤يٌٍ ڃٌح٬ٟو ٷ٬يص ڃٰٴٌٍح ٿٺ ٳبڅ ٷخځ ّٜڀِ ٻخنض ٿو ٳ٠ْڀش ًأؿَح -

ٍؿپ: ّخ أرخ أڃخڃش أٍأّض اڅ ٷخځ ٳٜڀَ طټٌڅ ٿو نخٳڀش  ًاڅ ٷ٬ي ٷ٬ي ڃٰٴٌٍح ٿو ٳٸخٽ ٿو
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ٷخٽ: ٙ انڄخ حٿنخٳڀش ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻْٲ طټٌڅ ٿو نخٳڀش ًىٌ ٬َّٔ ٳِ حٿٌنٌد 
 ًحٿو٤خّخ طټٌڅ ٿو ٳ٠ْڀش ًأؿَح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ أنزؤنخ ٿْغ رن أرِ ٓڀْڂ ٫ن ٫زي  - 
 ٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:حهلل ٫ن ح

اڅ أٯز٢ حٿنخّ ٫نيُ ٫زي ڃئڃن هٴْٲ حٿلخً ًً ك٦ ڃن ٛٚس أ٣خ٩ ٍرو ًأكٔن -
٫زخىطو ٳِ حٿَٔ ًٻخڅ ٯخڃ٠خ ٳِ حٿنخّ ٙ ّ٘خٍ اٿْو رخٕٛخر٪ ًٻخڅ ٫ْ٘و ٻٴخٳخ ًٻخڅ 

ٛز٬ْو ًٻخڅ ٫ْ٘و ٻٴخٳخ ٫ْ٘و ٻٴخٳخ ٷخٽ: ًؿ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنٸَ رؤ
ًٻخڅ ٫ْ٘و ٻٴخٳخ ٳ٬ـڀض ڃنْظو ًٷڀض رٌحٻْو ًٷپ طَحػو ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن: ٓؤٿض أرِ 

 ٷڀض: ڃخ طَحػو ٷخٽ: ڃَْحػو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى كيػنخ حٿلٔن رن ٛخٿق ٫ن أرِ حٿڄيڀذ ٫ن ٫زْي  - 

 ه.حهلل رن ُكَ ٫ن ٫ڀِ رن ِّّي ٳٌٻَ حٿليّغ ًنٸَ رْي
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ  - 

 ٫ن ُّي رن ٓٚځ ٫ن ؿيه ڃڄ٤ٌٍ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٍؿپ:
ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ حّٗڄخڅ ٷخٽ: اًح َٓطٺ كٔنظٺ ًٓخءطٺ ْٓجظٺ ٳؤنض ڃئڃن ٳٸخٽ: ّخ -

 يٍٹ ِٗء ٳي٫و.ٌٍٓٽ حهلل ٳڄخ حٗػڂ ٷخٽ: اًح كخٹ ٳِ ٛ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ػٌٍ ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن أرِ  - 

 أڃخڃش ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٍٳ٬ض حٿڄخثيس ٷخٽ: حٿلڄي هلل ٻؼَْح ٣ْزخ ڃزخٍٻخ -

 ٳْو ٯَْ ڃټٴِ ًٙ ڃٌى٩ ًٙ ڃٔظٰنَ ٫نو ٍرنخ.
ِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃ٬َٔ كيػنخ أرٌ حٿ٬يرْ ٫ن ٍؿپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 أ٧نو أرخ هڀٲ كيػنخ أرٌ ڃًَُٵ ٷخٽ: ٷخٽ أرٌ أڃخڃش:
هَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٍأّنخه ٷڄنخ ٷخٽ: ٳبًح ٍأّظڄٌنِ ٳٚ -

حٿڀيڂ حٯٴَ طٸٌڃٌح ٻڄخ ّٴ٬پ حٿ٬ـڂ ٨٬ّڂ ر٠٬يخ ر٠٬خ ٷخٽ: ٻؤنخ حٗظيْنخ أڅ ّي٫ٌ ٿنخ ٳٸخٽ: 
 ٿنخ ًحٍكڄنخ ًحٍٝ ٫نخ ًطٸزپ ڃنخ ًأىهڀنخ حٿـنش ًنـنخ ڃن حٿنخٍ ًأٛڀق ٿنخ ٗؤننخ ٻڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن كْٔن حٿوَحٓخنِ ٫ن  - 
 أرِ ٯخٿذ ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 اڅ هلل ٫ِ ًؿپ ٫ني ٻپ ٳ٤َ ٫ظٸخء.-
 كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ: كْٔن حٿوَحٓخنِ ىٌح ىٌ كْٔن رن ًحٷي. - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن كْٔن حٿوَحٓخنِ ٫ن  - 

 أرِ ٯخٿذ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:
 حٓظ٠لٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ ٳٸْپ ٿو: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ أٟلټٺ ٷخٽ:-

 ٷٌځ ّٔخٷٌڅ اٿَ حٿـنش ڃٸَنْن ٳِ حٿٔٚٓپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ كـخؽ رن ىّنخٍ حٿٌح٤ِٓ ٫ن أرِ  - 

 ٯخٿذ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
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ڃخ ٟپ ٷٌځ ر٬ي ىيٍ ٻخنٌح ٫ڀْو اٙ أًطٌ حٿـيٽ ػڂ ٷَأ }ڃخ َٟرٌه ٿٺ اٙ ؿيٙ رپ ىڂ -
 ٷٌځ هٜڄٌڅ{.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ كيػنخ كـخؽ ڃؼڀو. - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗڄَ ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ  - 

 ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
بڅ ٷ٬ي ٷ٬ي اًح طٌٟؤ حٿَؿپ حٿڄٔڀڂ هَؿض ًنٌرو ڃن ٓڄ٬و ًرَٜه ًّيّو ًٍؿڀْو ٳ-

 ڃٰٴٌٍح ٿو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرِ ٯخٿذ ٫ن أرِ  - 

 أڃخڃش ٷخٽ:
ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٫ني حٿـڄَس حًٕٿَ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل -

خٽ ٿو: ڃؼپ ًٿٺ أُ حٿـيخى أٳ٠پ ٷخٽ: ٳٔټض ٫نو ًٿڂ ّـزو ػڂ ٓؤٿو ٫ني حٿـڄَس حٿؼخنْش ٳٸ
ٳڀڄخ ٍڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڄَس حٿ٬ٸزش ًًٟ٪ ٍؿڀو ٳِ حٿَُٰ ٷخٽ: أّن 

 حٿٔخثپ ٷخٽ: ٻڀڄش ٫يٽ ٫ني اڃخځ ؿخثَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرِ ٯخٿذ ٫ن أرِ  - 

 أڃخڃش:أڃخڃش أنو ٍأٍ ٍإًٓخ ڃنٌٜرش ٫ڀَ ىٍؽ ڃٔـي ىڃ٘ٶ ٳٸخٽ أرٌ 
ٻٚد حٿنخٍ ٻٚد حٿنخٍ ػٚػخ َٗ ٷظڀَ طلض أىّڂ حٿٔڄخء هَْ ٷظڀَ ڃن ٷظڀٌه ػڂ ٷَأ }ٌّځ -

طزْٞ ًؿٌه ًطٌٔى ًؿٌه{ حّٓظْن ٷڀض ٕرِ أڃخڃش: أٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٿٌ ٿڂ أٓڄ٬و اٙ ڃَطْن أً ػٚػخ أً أٍر٬خ أً هڄٔخ أً ٓظخ أً ٓز٬خ ڃخ 

 كيػظټڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٫ن ْٓخٍ ٫ن أرِ أڃخڃش أڅ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٳ٠ڀض رؤٍر٪ ؿ٬ڀض حٍٕٝ ٕڃظِ ڃٔـيح ٣ًيٌٍح ًأٍٓڀض اٿَ حٿنخّ ٻخٳش ًنَٜص -

 رخٿ٫َذ ڃن ڃَْٔس ٗيَ َّْٔ رْن ّيُ ًأكڀض ٕڃظِ حٿٰنخثڂ.
كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗڄَ رن ٤٫ْش ٫ن ٗيَ رن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 كٌٗذ ٫ن أرِ أڃخڃش نخٳڀش ٿٺ ٷخٽ:
 انڄخ ٻخنض حٿنخٳڀش هخٛش ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ كيػنخ ؿََّ كيػنخ ٓڀْڂ رن ٫خڃَ ٫ن  - 

 أرِ أڃخڃش ٷخٽ:
أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل حثٌڅ ٿِ رخٿِنخ ٳؤٷزپ اڅ ٳظَ ٗخرخ -

حٿٸٌځ ٫ڀْو ٳِؿًَه ًٷخٿٌح: ڃو ڃو ٳٸخٽ: حىنو ٳينخ ڃنو ٷَّزخ ٷخٽ: ٳـڀْ ٷخٽ: أطلزو ٕڃٺ 
ٷخٽ: ٙ ًحهلل ؿ٬ڀنِ حهلل ٳيحءٹ ٷخٽ: ًٙ حٿنخّ ّلزٌنو ٕڃيخطيڂ ٷخٽ: أٳظلزو ٙرنظٺ ٷخٽ: ٙ 

حهلل ؿ٬ڀنِ حهلل ٳيحءٹ ٷخٽ: ًٙ حٿنخّ ّلزٌنو ٿزنخطيڂ ٷخٽ: أٳظلزو ٕهظٺ ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ 
ٷخٽ: ٙ ًحهلل ؿ٬ڀنِ حهلل ٳيحءٹ ٷخٽ: ًٙ حٿنخّ ّلزٌنو ٕهٌحطيڂ ٷخٽ: أٳظلزو ٿ٬ڄظٺ ٷخٽ: ٙ 
ًحهلل ؿ٬ڀنِ حهلل ٳيحءٹ ٷخٽ: ًٙ حٿنخّ ّلزٌنو ٿ٬ڄخطيڂ ٷخٽ: أٳظلزو ٿوخٿظٺ ٷخٽ: ًٙ ًحهلل 
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ٳيحءٹ ٷخٽ: ًٙ حٿنخّ ّلزٌنو ٿوخٙطيڂ ٷخٽ: ٳٌٟ٪ ّيه ٫ڀْو ًٷخٽ: حٿڀيڂ حٯٴَ ؿ٬ڀنِ حهلل 
 ًنزو ٣ًيَ ٷڀزو ًكٜن ٳَؿو ٳڀڂ ّټن ر٬ي ًٿٺ حٿٴظَ ّڀظٴض اٿَ ِٗء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ؿََّ كيػنِ ٓڀْڂ رن ٫خڃَ أڅ أرخ  - 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَه. أڃخڃش كيػو أڅ ٯٚڃخ ٗخرخ أطَ حٿنزِ ٛڀَ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ّلَْ ٫ن أرِ ٓٚځ  - 
 أنو ٓڄ٪ أرخ أڃخڃش ّٸٌٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

حٷَإًح حٿٸَآڅ ٳبنو ّؤطِ ٗخٳ٬خ ٕٛلخرو ٌّځ حٿٸْخڃش حٷَإًح حٿِىَحًّن حٿزٸَس ًآٽ -
ْخڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٻؤنيڄخ ٯڄخڃظخڅ أً ٯْخّظخڅ أً ٻؤنيڄخ ٳَٷخڅ ڃن ٣َْ ٫ڄَحڅ ٳبنيڄخ ّؤط

ٌٛحٱ ّلخؿخڅ ٫ن ٛخكزيڄخ ًحٷَإًح ٌٍٓس حٿزٸَس ٳبڅ أهٌىخ رَٻش ًطَٻيخ كَٔس ًٙ 
 طٔظ٬ْ٤يخ حٿز٤ڀش ٷخٽ ٫زي حهلل: ىٌح حٿليّغ أڃٚه ِّّي رن ىخًٍڅ رٌح٢ٓ.

نزؤنخ ىڄخځ رن ّلَْ ٫ن ٷظخىس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أ - 
 أّڄن ٫ن أرِ أڃخڃش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٣ٌرَ ٿڄن ٍآنِ ًآڃن رِ ٣ًٌرَ ٓز٪ ڃَحص ٿڄن ٿڂ َّنِ ًآڃن رِ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ كَِّ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 

  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:ڃَْٔس ٫ن أرِ أڃخڃش أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل
ٿْيهڀن حٿـنش ر٘ٴخ٫ش ٍؿپ ٿْْ رنزِ ڃؼپ حٿلْْن أً ڃؼپ أكي حٿلْْن ٍر٬ْش ًڃ٠َ ٳٸخٽ -

 ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أًڃخ ٍر٬ْش ڃن ڃ٠َ ٳٸخٽ: انڄخ أٷٌٽ ڃخ أٷٌٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٜخځ رن هخٿي كيػنخ ؿََّ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 ڃَْٔس ٷخٽ:
 ض أرخ أڃخڃش ٳٌٻَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.ٓڄ٬-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن  - 

 ٓڄْ٪ ٫ن أرِ أڃخڃش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 طٌٟؤ ٳٰٔپ ّيّو ػٚػخ ػٚػخ ًطڄ٠ڄٞ ًحٓظن٘ٶ ػٚػخ ػٚػخ ًطٌٟؤ ػٚػخ ػٚػخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٳَؽ رن ٳ٠خٿش حٿلڄِٜ ٫ن ٫ڀِ رن ِّّي  - 

 ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ر٬ؼنِ ٍكڄش ًىيٍ ٿڀ٬خٿڄْن ًأڃَنِ أڅ حڃلٶ حٿڄِحڃَْ ًحٿټٴخٍحص -

ٳِ حٿـخىڀْش ًأٷٔڂ ٍرِ ٫ِ ًؿپ  ٬ّنِ حٿزَحر٢ ًحٿڄ٬خُٱ ًحًٕػخڅ حٿظِ ٻخنض ط٬زي
ر٬ِطو ٙ َّ٘د ٫زي ڃن ٫زْيُ ؿ٫َش ڃن هڄَ اٙ ٓٸْظو ڃټخنيخ ڃن كڄْڂ ؿينڂ ڃ٬ٌرخ 
أً ڃٰٴٌٍح ٿو ًٙ ّٔٸْيخ ٛزْخ َْٰٛح اٙ ٓٸْظو ڃټخنيخ ڃن كڄْڂ ؿينڂ ڃ٬ٌرخ أً ڃٰٴٌٍح 

ّلپ  ٿو ًٙ ّي٫يخ ٫زي ڃن ٫زْيُ ڃن ڃوخٳظِ اٙ ٓٸْظيخ اّخه ڃن ك٨َْس حٿٸيّ ًٙ
ر٬ْين ًٙ َٗحإىن ًٙ ط٬ڀْڄين ًٙ طـخٍس ٳْين ًأػڄخنين كَحځ ٿڀڄٰنْخص ٷخٽ ِّّي 

 حٿټٴخٍحص: حٿزَحر٢.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٓخٿڂ رن  - 

 أرِ حٿـ٬ي ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:
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طلڄڀو ًرْيىخ آهَ ًٙ أ٫ڀڄو اٙ  أطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حڃَأس ًڃ٬يخ ٛزِ ٿيخ-
ٷخٽ: ًىِ كخڃپ ٳڀڂ طٔؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٗجخ ٌّڃجٌ اٙ أ٤٫خىخ اّخه ػڂ 
ٷخٽ: كخڃٚص ًحٿيحص ٍكْڄخص رؤًٙىىن ٿٌٙ ڃخ ّؤطٌڅ اٿَ أًُحؿين ىهپ ڃٜڀْخطين 

 حٿـنش.
ن ڃلڄي رن أرِ ٬ّٸٌد كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ڃييُ رن ڃْڄٌڅ ٫ - 

 ٫ن ٍؿخء رن كٌْس ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:
أن٘ؤ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯًِح ٳؤطْظو ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل حى٩ حهلل ٿِ -

رخٿ٘يخىس ٷخٽ: حٿڀيڂ ٓڀڄيڂ ًٯنڄيڂ ٳًِٰنخ ٳٔڀڄنخ ًٯنڄنخ ػڂ أن٘ؤ ٯًِح آهَ ٳؤطْظو ٳٸڀض: 
ٿڀيڂ ٓڀڄيڂ ًٯنڄيڂ ٳًِٰنخ ٳٔڀڄنخ ًٯنڄنخ ػڂ أن٘ؤ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أى٩ حهلل ٿِ رخٿ٘يخىس ٷخٽ: ح

ٯًِح آهَ ٳؤطْظو ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أطْظٺ طظٍَ ػٚػخ أٓؤٿٺ أڅ طي٫ٌ حهلل ٿِ رخٿ٘يخىس 
ٳٸڀض: حٿڀيڂ ٓڀڄيڂ ًٯنڄيڂ ٳًِٰنخ ٳٔڀڄنخ ًٯنڄنخ ٳڄَنِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل رؤڃَ ّنٴ٬نِ حهلل رو 

أرٌ أڃخڃش ٙ ّټخى ٍَّ ٳِ رْظو حٿيهخڅ ٷخٽ: ٫ڀْٺ رخٿٌٜځ ٳبنو ٙ ڃؼپ ٿو ٷخٽ: ًٻخڅ 
رخٿنيخٍ ٳبًح ٍإُ حٿيهخڅ رخٿنيخٍ ٫َٳٌح أڅ ْٟٴخ ا٫ظَحىڂ ڃڄخ ٻخڅ ٌّٜځ ىٌ ًأىڀو ٷخٽ: 
ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ أڃَطنِ رؤڃَ أٍؿٌ أڅ ّټٌڅ حهلل 

ـيس اٙ ٍٳ٬ٺ حهلل ريخ ىٍؿش ٷي نٴ٬نِ رو ٳڄَنِ رؤڃَ آهَ ٷخٽ: ح٫ڀڂ أنٺ ٙ طٔـي هلل ٓ
 ًك٢ ٫نٺ ريخ ه٤ْجش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫زي حٿَكڄن  - 
 رن حٿ٬يحء ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ أڃخڃش ٷخٽ:

طٌٳِ ٍؿپ ٳٌؿيًح ٳِ ڃجٍِه ىّنخٍح أً ىّنخٍّن ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 ٿَكڄن حٿٌُ ّ٘ٺ.ٻْش أً ٻْظخڅ ٫زي ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿَكڄن ڃن أىپ كڄٚ ڃن  - 
 رنِ حٿ٬يحء ڃن ٻنيس ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ أڃخڃش ڃؼڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ ٓنخڅ أرٌ ٍر٬ْش  - 
 ٷخٽ: ٛخكذ حٿٔخرَُ ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أرِ أڃخڃش

ًٛٲ ًٌٟء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ػٚػخ ػٚػخ ًٙ أىٍُ ٻْٲ ًٻَ -
حٿڄ٠ڄ٠ش ًحٙٓظن٘خٵ ًٷخٽ: ًحًٕنخڅ ڃن حٿَأّ ٷخٽ: ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّڄٔق حٿڄؤٷْن ًٷخٽ: رؤٛز٬ْو ًأٍحنخ كڄخى ًڃٔق ڃؤٷْو.
كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ - 

 ٓڄْ٪ ٫ن أرِ أڃخڃش:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّظڄ٠ڄٞ ػٚػخ ًّٔظن٘ٶ ػٚػخ ًّٰٔپ ًؿيو -

 ًًٍح٫ْو ػٚػخ ػٚػخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ رټَ رن ڃ٠َ ٫ن ٫زْي حهلل رن  - 

حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ُكَ ٫ن ٫ڀِ رن ِّّي ٫ن 
 ٷخٽ:

 ٿظٌٔڅ حٿٜٴٌٱ أً ٿظ٤ڄٔن ًؿٌىټڂ أً ٿظٰڄ٠ن أرٜخٍٻڂ أً ٿظو٤ٴن أرٜخٍٻڂ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش كيػنخ ٿْغ ٫ن ٬ْٓي رن أرِ ىٚٽ ٫ن ٫ڀِ رن  - 
ن ڃ٬خًّش ٳٔؤٿو ٫ن أٿْن ٻڀڄش ٓڄ٬يخ هخٿي أڅ أرخ أڃخڃش حٿزخىڀِ ڃَ ٫ڀَ هخٿي رن ِّّي ر

 ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 أٙ ٻڀټڂ ّيهپ حٿـنش اٙ ڃن َٗى ٫ڀَ حهلل َٗحى حٿز٬َْ ٫ڀَ أىڀو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ أرٌ ٯخٿذ ٫ن أرِ  - 

أڃخڃش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٷزپ ڃن هْزَ ًڃ٬و ٯٚڃخڅ ٳٸخٽ ٫ڀِ ٍِٟ 
 حهلل ٫نو:

ّخ ٌٍٓٽ حهلل أهيڃنخ ٳٸخٽ: هٌ أّيڄخ ٗجض ٳٸخٽ: هَ ٿِ ٷخٽ: هٌ ىٌح ًٙ ط٠َرو ٳبنِ ٷي -
ٍأّظو ّٜڀِ ڃٸزڀنخ ڃن هْزَ ًانِ ٷي نيْض ٫ن َٟد أىپ حٿٜٚس ًأ٤٫َ أرخ ًٍ حٿٰٚځ 

حٓظٌٙ رو هَْح ػڂ ٷخٽ: ّخ أرخ ًٍ ڃخ ٳ٬پ حٿٰٚځ حٿٌُ أ٤٫ْظٺ ٷخٽ: أڃَطنِ  حٓهَ ٳٸخٽ:
 أڅ أٓظٌٙ رو هَْح ٳؤ٫ظٸظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن ڃييُ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ػخرض  - 
 رن ٫ـٚڅ ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٫ِ ًؿپ ّخ حرن آىځ اًح أهٌص ٻَّڄظْٺ ٳٜزَص ًحكظٔزض ٫ني حٿٜيڃش حًٕٿَ ّٸٌٽ حهلل-
 ٿڂ أٍٝ ٿٺ رؼٌحد ىًڅ حٿـنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن ڃييُ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ّلَْ  - 
 رن حٿلَع ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٫زي ٫زيح هلل ٫ِ ًؿپ اٙ أٻَځ ٍرو ٫ِ ًؿپ.ڃخ أكذ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أرِ ٯخٿذ ٷخٽ: ٓؤٿض أرخ  - 

 أڃخڃش ٫ن حٿنخٳڀش ٳٸخٽ:
 ٻخنض ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نخٳڀش ًٿټڂ ٳ٠ْڀش.-
 :كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ْٓخٍ رن كخطڂ كيػنخ ؿ٬ٴَ ٷخٽ - 
أطْض ٳَٷيح ٌّڃخ ٳٌؿيطو هخٿْخ ٳٸڀض: ّخ حرن أځ ٳَٷي ٕٓؤٿنٺ حٿٌْځ ٫ن ىٌح حٿليّغ ٳٸڀض: -

أهزَنِ ٫ن ٷٌٿٺ ٳِ حٿؤٲ ًحٿٸٌٱ أِٗء طٸٌٿو أنض أً طؤػَه ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٙ رپ آػَه ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض: ًڃن كيػٺ ٷخٽ: 

ڄًَ حٿزـڀِ ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًكيػنِ كيػنِ ٫خٛڂ رن ٫
ٷظخىس ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ًكيػنِ رو ارَحىْڂ حٿنو٬ِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٷخٽ: طزْض ٣خثٴش ڃن أڃظِ ٫ڀَ أٻپ ًَٗد ًٿيٌ ًٿ٬ذ ػڂ ّٜزلٌڅ ٷَىس ًهنخَُّ 

ض ڃن ٻخڅ ٷزڀيڂ رخٓظلٚٿيڂ حٿوڄٌٍ ٳْز٬غ ٫ڀَ أكْخء ڃن أكْخثيڂ ٍّق ٳظنٔٴيڂ ٻڄخ نٔٴ
 ًَٟريڂ رخٿيٳٌٱ ًحطوخًىڂ حٿٸْنخص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿيٌّپ رن ڃْڄٌڅ حٿټٌٳِ حٿـ٬ٴِ ٻخڅ ّـڀْ ٳِ ڃٔـي  - 
حٿڄيّنش ٬ّنِ ڃيّنش أرِ ؿ٬ٴَ ٷخٽ ٫زي حهلل: ىٌح ْٗن ٷيّڂ ٻٌٳِ ٫ن ڃ٤َف رن ِّّي ٫ن 

ي ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٫زْي حهلل رن ُكَ ٫ن ٫ڀِ رن ِّّ
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
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َُ ٳٸڀض: ڃخ ىٌح ٷخٽ: ٳڄ٠ْض ٳبًح أٻؼَ أىپ حٿـنش - ىهڀض حٿـنش ٳٔڄ٬ض ٳْيخ ه٘ٴش رْن ّي
ٳٸَحء حٿڄيخؿَّن ًًٍحٍُ حٿڄٔڀڄْن ًٿڂ أٍ أكيح أٷپ ڃن حٕٯنْخء ًحٿنٔخء ٷْپ ٿِ أڃخ 

څ ًّڄلٌٜڅ ًأڃخ حٿنٔخء ٳؤٿيخىن حٕكڄَحڅ حٿٌىذ حٕٯنْخء ٳيڂ ىينخ رخٿزخد ّلخٓزٌ
ًحٿلََّ ٷخٽ: ػڂ هَؿنخ ڃن أكي أرٌحد حٿـنش حٿؼڄخنْش ٳڀڄخ ٻنض ٫ني حٿزخد أطْض رټٴش 
ٳ٬ٌٟض ٳْيخ ٬ًًٟض أڃظِ ٳِ ٻٴش ٳَؿلض ريخ ػڂ أطِ رؤرِ رټَ ٍِٟ حهلل ٫نو 

٫نو ٳٌٟ٪ ٳِ ٻٴش ًؿِء رـڄْ٪ أڃظِ ٳِ ٻٴش ٳ٬ٌٌٟح ٳَؿق أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل 
ًؿِء ر٬ڄَ ٳٌٟ٪ ٳِ ٻٴش ًؿِء رـڄْ٪ أڃظِ ٳ٬ٌٌٟح ٳَؿق ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ٫نو 
٫ًَٟض أڃظِ ٍؿٚ ٍؿٚ ٳـ٬ڀٌح ّڄًَڅ ٳخٓظز٤ؤص ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ػڂ ؿخء ر٬ي 
حّٗخّ ٳٸڀض ٫زي حٿَكڄن ٳٸخٽ: رؤرِ ًأڃِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ڃخ هڀٜض 

اٙ ر٬ي حٿڄْ٘زخص ٷخٽ: ًڃخ ًحٹ ٷخٽ: ڃن ٻؼَس اٿْٺ كظَ ٧ننض أنِ ٙ أن٨َ اٿْٺ أريح 
 ڃخٿِ أكخٓذ ًأڃلٚ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ حٿْٔڀلْنِ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ڃلڄي رن  - 
٬ٓي حٕنٜخٍُ ٫ن أرِ ٧زْش حٿ٘خڃِ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ:
٫زيح ٷخٽ: انِ أكززض ٳٚنخ ٳؤكزٌه ٷخٽ: ٳظنِٽ ٿو حٿڄٸش ٳِ حٿڄٸش ٳِ حٿٔڄخء ٳبًح أكذ حهلل -

 أىپ حٍٕٝ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ حٿْٔڀلْنِ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن  - 

 ٓڀْڄخڅ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:
 كٔنخ ؿڄْٚ ًٻخڅ انِ ٿظلض ٍحكڀش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿٴظق ٳٸخٽ ٷٌٙ-

ٳْڄخ ٷخٽ: ڃن أٓڀڂ ڃن أىپ حٿټظخرْن ٳڀو أؿَه ڃَطْن ًٿو ڃخ ٿنخ ٫ًڀْو ڃخ ٫ڀْنخ ًڃن أٓڀڂ 
 ڃن حٿڄَ٘ٻْن ٳڀو أؿَه ًٿو ڃخ ٿنخ ٫ًڀْو ڃخ ٫ڀْنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن ّلَْ رن أٌّد  - 
ڀِ رن ِّّي ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٫ٸزش رن ٫ن ٫زْي حهلل رن ُكَ ٫ن ٫

 ٫خڃَ: ٷڀض:
 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ حٿنـخس ٷخٽ: أڃڀٺ ٫ڀْٺ ٿٔخنٺ ًٿ٬ْٔٺ رْظٺ ًحرٺ ٫ڀَ ه٤ْجظٺ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ًڀِ رن آلخٵ  - 

ْي حهلل رن ُكَ ٫ن ٫ڀِ رن ِّّي ٫ن حٿٸخٓڂ أنزؤنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن ّلَْ رن أٌّد ٫ن ٫ز
 ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ڃن طڄخځ ٫ْخىس حٿڄَّٞ أڅ ٠ّ٪ أكيٻڂ ّيه ٫ڀَ ؿزيظو أً ّيه ٳْٔؤٿو ٻْٲ ىٌ ًطڄخځ -
 طلْخطټڂ رْنټڂ حٿڄٜخٳلش.

ش ٍؿپ ڃن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٫ڄَ رن ًٍ كيػنخ أرٌ حٿَٛخٳ - 
 أىپ حٿ٘خځ ڃن رخىڀش أ٫َحرِ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ڃخ ڃن حڃَة ڃٔڀڂ ّل٠َه ٛٚس ڃټظٌرش ٳْٸٌځ ٳْظٌٟؤ ٳْلٔن حٿٌٌٟء ًّٜڀِ -
ٳْلٔن حٿٜٚس اٙ ٯٴَ حهلل ٿو ريخ ڃخ ٻخڅ رْنيخ ًرْن حٿٜٚس حٿظِ ٻخنض ٷزڀيخ ڃن ًنٌرو ػڂ 

ٳْٜڀِ ٳْلٔن حٿٜٚس اٙ ٯٴَ ٿو ڃخ رْنيڄخ ًرْن حٿٜٚس حٿظِ  ّل٠َ ٛٚس ڃټظٌرش
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ٻخنض ٷزڀيخ ڃن ًنٌرو ػڂ ّل٠َ ٛٚس ڃټظٌرش ٳْٜڀِ ٳْلٔن حٿٜٚس اٙ ٯٴَ ٿو ڃخ رْنيخ 
 ًرْن حٿٜٚس حٿظِ ٻخنض ٷزڀيخ ڃن ًنٌرو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد أهزَنِ كْٔن ٬ّنِ حرن ًحٷي كيػنِ  - 
 رٌ ٯخٿذ أنو ٓڄ٪ أرخ أڃخڃش ّٸٌٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:أ
 حٗڃخځ ٟخڃن ًحٿڄئًڅ ڃئطڄن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿيخٗڄِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن  - 

ؿ٬ٴَ أهزَنِ حٿ٬ٚء ٫ن ڃ٬زي رن ٻ٬ذ حٿٔڀڄِ ٫ن أهْو ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ ٫ن أرِ أڃخڃش 
 ٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:أڅ ح

ڃن حٷظ٤٪ كٶ حڃَة ڃٔڀڂ رْڄْنو ٳٸي أًؿذ حهلل ٿو ريخ حٿنخٍ ًكَځ ٫ڀْو حٿـنش ٳٸخٽ ٿو -
 ٍؿپ: ًاڅ ٻخڅ ْٗجخ َّْٔح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ًاڅ ٷ٠ْزخ ڃن أٍحٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن ڃ٬زي رن ٻ٬ذ ٳٌٻَ  - 
اٙ أنو ٷخٽ: ٫ن أرِ أڃخڃش رن ٓيپ أكي رنِ كخٍػش ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ىٌح أرٌ ڃؼڀو 

 أڃخڃش حٿلخٍػِ ًٿْْ ىٌ أرخ أڃخڃش حٿزخىڀِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق كيػنِ حٿٔٴَ  - 

ٛڀَ حهلل ٫ڀو  رن نَْٔ حُٕىُ ٫ن ِّّي رن َّٗق حٿل٠َڃِ ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن حٿنزِ
 ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:

ٙ ّؤص أكيٻڂ حٿٜٚس ًىٌ كخٷن ًٙ ّئڃن أكيٻڂ ٳْوٚ نٴٔو رخٿي٫خء ىًنيڂ ٳڄن ٳ٬پ -
 ٳٸي هخنيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي كيػنِ كْٔن كيػنِ أرٌ ٯخٿذ كيػنِ أرٌ أڃخڃش  - 
 ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

٫ڀَ أرٌحد حٿڄٔخؿي ٌّځ حٿـڄ٬ش ٳْټظزٌڅ حًٕٽ ًحٿؼخنِ ًحٿؼخٿغ كظَ اًح طٸ٬ي حٿڄٚثټش -
 هَؽ حٗڃخځ ٍٳ٬ض حٿٜلٲ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد أنزؤنخ كْٔن رن ًحٷي كيػنخ أرٌ ٯخٿذ  - 
 أنو ٓڄ٪ أرخ أڃخڃش ّٸٌٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 نو كٔنش.حٿظٴپ ٳِ حٿڄٔـي ْٓجش ًىٳ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ًأرٌ حٿڄَْٰس ٷخٙ: كيػنخ كَِّ كيػنخ ٓڀْڂ  - 

 رن ٫خڃَ حٿوزخثَُ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ أڃخڃش ّٸٌٽ:
 ڃخ ٻخڅ ّٴ٠پ ڃن أىپ رْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هزِ حٿ٬َْ٘.-
رټَ ٬ّنِ حرن ٫ْخٕ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٌٕٓى رن ٫خڃَ كيػنخ أرٌ - 

 ٿْغ ٫ن حرن ٓخر٢ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ٙ طٜڀٌح ٫ني ٣ڀ٩ٌ حٿ٘ڄْ ٳبنيخ ط٤ڀ٪ رن ٷَنِ ٤ْٗخڅ ًّٔـي ٿيخ ٻپ ٻخٳَ ًٙ ٫ني -

ٯًَريخ ٳبنيخ طَٰد رْن ٷَنِ ٤ْٗخڅ ًّٔـي ٿيخ ٻپ ٻخٳَ ًٙ نٜٲ حٿنيخٍ ٳبنو ٫ني 
 ٓـَ ؿينڂ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن كي - 
 ٛيْذ ٫ن أرِ ٯخٿذ ٫ن أرِ أڃخڃش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
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ٻخڅ ّٜڀْيڄخ ر٬ي حٿٌطَ ًىٌ ؿخٿْ ّٸَأ ٳْيڄخ: }اًح ُٿِٿض حٍٕٝ{ ً }ٷپ ّخ أّيخ -
 حٿټخٳًَڅ{.

ٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن هخٿي رن أرِ ٫ڄَحڅ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ك - 
 أرِ أڃخڃش حٿزخىڀِ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:

أٍر٬ش طـَُ ٫ڀْيڂ أؿٌٍىڂ ر٬ي حٿڄٌص ڃَحر٢ ٳِ ٓزْپ حهلل ًڃن ٫ڄپ ٫ڄٚ أؿَُ ٿو -
ڃؼپ ڃخ ٫ڄپ ًٍؿپ طٜيٵ رٜيٷش ٳؤؿَىخ ٿو ڃخ ؿَص ًٍؿپ طَٹ ًٿيح ٛخٿلخ ٳيٌ 

 ّي٫ٌ ٿو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ كيػنخ حرن ًىذ أهزَنِ ٫ڄًَ رن  - 

حٿلَع ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن حٿٸخٓڂ ڃٌٿَ ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ أڃخڃش أنو 
 ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

حٿَكڄن ًٓڄ٬ظو ڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳٚ ّڀزْ كََّح ًٙ ًىزخ ٷخٽ أرٌ ٫زي -
 أنخ ڃن ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ أهزَنِ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٓڀْڄخڅ رن  - 
 ٫زي حٿَكڄن ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 ڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳٚ ّڀزْ كََّح ًٙ ًىزخ.-
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ؿََّ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ڃَْٔس كيػنخ  - 

 ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ أڃخڃش ّٸٌٽ:
ٿْيهڀن حٿـنش ر٘ٴخ٫ش حٿَؿپ حٿٌحكي ٿْْ رنزِ ڃؼپ حٿلْْن أً أكي حٿلْْن ٍر٬ْش ًڃ٠َ -

 ٷخٽ ٷخثپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أًڃخ ٍر٬ْش ڃن ڃ٠َ ٷخٽ: انڄخ أٷٌٽ ڃخ أٷٌٽ.
كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ٫زْي حهلل رن أرِ ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫زي حهلل  - 

٫ن هخٿي رن أرِ ٫ڄَحڅ ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ:

 ڃن ٗٴ٪ ٕكي ٗٴخ٫ش ٳؤىيٍ ٿو ىيّش ٳٸزڀيخ ٳٸي أطَ رخرخ ٨٫ْڄخ ڃن حٿَرخ.-
ن ٫خڃَ كيػنخ حٿلٔن ٬ّنِ حرن ٛخٿق ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى ر - 

حٿڄيڀذ ٫ن ٫زْي حهلل رن ُكَ ٫ن ٫ڀِ رن ِّّي ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ڃن ريأ رخٿٔٚځ ٳيٌ أًٿَ رخهلل ًرٌَٓٿو.-
َ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٗي - 

 كٌٗذ ٫ن أرِ أڃخڃش حٿلڄِٜ ٷخٽ: اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
اڅ حٿٌٌٟء ّټٴَ ڃخ ٷزڀو ػڂ طَْٜ حٿٜٚس نخٳڀش ٷخٽ: ٳٸْپ ٿو: أنض ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل -

 ٷخٽ: ن٬ڂ ٯَْ ڃَس ًٙ ڃَطْن ًٙ ػٚع ًٙ أٍر٪ ًٙ هڄْ.
ش ٫ن أرِ حٿظْخف ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ حٿـ٬ي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي كيػنخ ٬ٗز - 

 ّليع ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:
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هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٷخٙ ّٸٚ ٳؤڃٔٺ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
٫ڀْو ًٓڀڂ: ٷٚ ٳٖڅ أٷ٬ي ٯيًس اٿَ أڅ طَ٘ٵ حٿ٘ڄْ أكذ اٿِ ڃن أڅ أ٫ظٶ أٍر٪ 

 أٍر٪ ٍٷخد.ٍٷخد ًر٬ي حٿ٬َٜ كظَ طَٰد حٿ٘ڄْ أكذ اٿِ ڃن أڅ أ٫ظٶ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٫ن  - 

حٿٔٴَ رن نَْٔ ٫ن ِّّي رن َّٗق أنو ٓڄ٪ أرخ أڃخڃش ّليع: أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ٙ ّؤص أكيٻڂ حٿٜٚس ًىٌ كخٷن ًٙ ّوٚ نٴٔو رِ٘ء ىًڅ أٛلخرو ًٙ ّيهپ ٫ْنْو -
 ظَ ّٔظؤًڅ ٳٸخٽ ْٗن ٿڄخ كيػو ِّّي أنخ ٓڄ٬ض أرخ أڃخڃش ّليع ريٌح حٿليّغ.رْظخ ك

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن ڃييُ ٫ن ڃ٬خًّش ٬ّنِ حرن ٛخٿق ٫ن ٫خڃَ رن  - 
 ؿْ٘ذ ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٷخٽ:

 ك٠َنخ ٛن٬ْخ ٿ٬زي ح٫ٕڀَ رن ىٚٽ ٳڀڄخ ٳَٯنخ ڃن حٿ٬٤خځ ٷخځ أرٌ أڃخڃش ٳٸخٽ: ٿٸي ٷڄض-
ڃٸخڃِ ىٌح ًڃخ أنخ رو٤ْذ ًڃخ أٍّي حٿو٤زش ًٿټنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٫ني حنٸ٠خء حٿ٬٤خځ: حٿلڄي هلل ٻؼَْح ٣ْزخ ڃزخٍٻخ ٳْو ٯَْ ڃټٴِ ًٙ ڃٌى٩ ًٙ 

 ڃٔظٰنَ ٫نو ٷخٽ: ٳڀڂ ِّٽ َّىىىن ٫ڀْنخ كظَ كٴ٨نخىن.
٬خًّش رن ٛخٿق ٫ن أرِ ٫ظزش حٿټنيُ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن ڃييُ ٫ن ڃ - 

 ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ڃخ ڃن أڃظِ أكي اٙ ًأنخ أ٫َٳو ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃن ٍأّض ًڃن ٿڂ طَ ٷخٽ: -

 ڃن ٍأّض ًڃن ٿڂ أٍ ٯَح ڃلـڀْن ڃن أػَ حٿ٤يٌٍ.
كڄن ٫ن ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٫ن ٓڀْڂ رن ٫خڃَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَ - 

 حٿټ٫ِٚ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ أڃخڃش ّٸٌٽ:
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٌّڃجٌ ٫ڀَ حٿـي٫خء ًحٟ٪ ٍؿڀْو ٳِ -

حٿَُٰ ّظ٤خًٽ ّٔڄ٪ حٿنخّ ٳٸخٽ رؤ٫ڀَ ٌٛطو أٙ طٔڄ٬ٌڅ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن ٣ٌحثٲ حٿنخّ 
ًح ٍرټڂ ًٛڀٌح هڄٔټڂ ًٌٛڃٌح ٗيَٻڂ ًأ٬ْ٣ٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخًح ط٬يي اٿْنخ ٷخٽ: ح٫زي

ًح أڃَٻڂ طيهڀٌح ؿنش ٍرټڂ ٳٸڀض ّخ أرخ أڃخڃش ڃؼپ ڃن أنض ٌّڃجٌ ٷخٽ: أنخ ٌّڃجٌ حرن ػٚػْن 
 ٓنش أُحكڂ حٿز٬َْ أُكِكو ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

ض أرخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن أرِ ٯخٿذ ٷخٽ: ٓڄ٬ - 
 أڃخڃش ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٷٌٿو ٫ِ ًؿپ:

}ٳؤڃخ حٿٌّن ٳِ ٷڀٌريڂ ُّٮ ٳْظز٬ٌڅ ڃخ ط٘خرو ڃنو{ ٷخٽ: ىڂ حٿوٌحٍؽ ًٳِ ٷٌٿو: }ٌّځ -
 طزْٞ ًؿو ًطٌٔى ًؿٌه{ ٷخٽ: ىڂ حٿوٌحٍؽ.

٫خڃَ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ٳَؽ رن ٳ٠خٿش كيػنخ ٿٸڄخڅ رن - 
 ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:

كــض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كـش حٿٌىح٩ ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ: -
أٙ ٿ٬ڀټڂ ٙ طًَنِ ر٬ي ٫خڃټڂ ىٌح أٙ ٿ٬ڀټڂ ٙ طًَنِ ر٬ي ٫خڃټڂ ىٌح أٙ ٿ٬ڀټڂ ٙ طًَنِ 

حٿٌُ نٴ٬پ ر٬ي ٫خڃټڂ ىٌح ٳٸخځ ٍؿپ ٣ٌّپ ٻؤنو ڃن ٍؿخٽ ٗنٌءس ٳٸخٽ: ّخ نزِ حهلل ٳڄخ 
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ٳٸخٽ: ح٫زيًح ٍرټڂ ًٛڀٌح هڄٔټڂ ًٌٛڃٌح ٗيَٻڂ ًكـٌح رْظټڂ ًأىًح ُٻخطټڂ ٣ْزش ريخ 
 أنٴٔټڂ طيهڀٌح ؿنش ٍرټڂ ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ حٿٴَؽ كيػنخ ٿٸڄخڅ رن ٫خڃَ ٷخٽ:  - 
 ٓڄ٬ض أرخ أڃخڃش ٷخٽ: ٷڀض:

ٷخٽ: ى٫ٌس أرِ ارَحىْڂ ًرٍَ٘ ٫َْٔ ًٍأص أڃِ أنو  ّخ نزِ حهلل ڃخ ٻخڅ أًٽ ريء أڃَٹ-
 ّوَؽ ڃنيخ نٌٍ أٟخءص ڃنيخ ٷٌٍٜ حٿ٘خځ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ٳَؽ كيػنخ ٿٸڄخڅ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: - 
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٷظپ ٫ٌحڃَ حٿزٌْص اٙ ڃن ٻخڅ ڃن ًُ -

 ٳبنيڄخ ّټڄيخڅ حٕرٜخٍ ًطويؽ ڃنين حٿنٔخء.حٿ٤ٴْظْن ًحٕرظَ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٳَؽ كيػنخ ٿٸڄخڅ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
اڅ حهلل ًڃٚثټظو ّٜڀٌڅ ٫ڀَ حٿٜٲ حًٕٽ ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ًڀَ حٿؼخنِ ٷخٽ: اڅ حهلل -

حٿٜٲ حًٕٽ ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ًڀَ حٿؼخنِ ٷخٽ: ٫ًڀَ حٿؼخنِ  ًڃٚثټظو ّٜڀٌڅ ٫ڀَ
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ًٌٓح ٛٴٌٳټڂ ًكخًًح رْن ڃنخٻزټڂ ًٿْنٌح ٳِ أّيُ 
اهٌحنټڂ ًٓيًح حٿوڀپ ٳبڅ حٿ٤ْ٘خڅ ّيهپ رْنټڂ رڄنِٿش حٿلٌٱ ٬ّنِ أًٙى حٿ٠ؤڅ 

 حٿٰٜخٍ.
أرٌ حٿن٠َ كيػنخ حٿٴَؽ كيػنخ ٿٸڄخڅ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
أؿْٴٌح أرٌحرټڂ ًأٻٴئًح آنْظټڂ ًأًٻٌح أٓٸْظټڂ ًأ٣ٴجٌح َٓؿټڂ ٳبنو ٿڂ ّئًڅ ٿيڂ رخٿظٌٍٔ -

 ٫ڀْټڂ.
أرِ ٯَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ نٌف ٷَحى ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٓڄ٬ض  - 

ڃَس ّٸٌٽ: كيػنخ أرٌ نٌف ٷَحى كيػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٫ن ٗيحى رن ٫زي حهلل ٷخٽ: ٓڄ٬ض 
 أرخ أڃخڃش ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

ّخ حرن آىځ انٺ اڅ طزٌٽ حٿوَْ هَْ ٿٺ ًاڅ طڄٔټو َٗ ٿٺ ًٙ طٚځ ٫ڀَ حٿټٴخٱ ًحريأ -
 حٿٔٴڀَ.رڄن ط٬ٌٽ ًحٿْي حٿ٬ڀْخ هَْ ڃن حٿْي 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ نٌف ٫ًزي حٿٜڄي ٷخٙ: كيػنخ ٫ټَڃش ًٷخٽ أرٌ نٌف  - 
 أنزؤنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٫ن ٗيحى رن ٫زي حهلل ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ أڃخڃش ّٸٌٽ:

أطَ ٍؿپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٳِ حٿڄٔـي ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ -
َِ ٷ خٽ: ٳٔټض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٫خى ٳٸخٽ ٿو: ڃَس أهٍَ أٛزض كيح ٳؤٷڄو ٫ڀ

ػڂ أٷْڄض حٿٜٚس ٳٜڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ حنَٜٱ ٷخٽ أرٌ أڃخڃش ٳؤطز٬و 
حٿَؿپ ٷخٽ: ًطز٬ظو ٷخٽ ٫زي حٿٜڄي ٳِ كيّؼو ٳخنَٜٱ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

و حٿَؿپ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أٛزض كيح ٳؤٷڄو ًحٿَؿپ ّظز٬و ٫ٕڀڂ ڃخ ّٸٌٽ ٿو ٷخٽ: ٳٸخٽ ٿ
َِ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٿْْ ٷي طٌٟؤص ٷزپ أڅ طوَؽ ڃن ڃنِٿٺ  ٫ڀ
ٳؤكٔنض حٿٌٌٟء ػڂ ٛڀْض ڃ٬نخ. ٷخٽ: رڀَ ٷخٽ: ٳبڅ حهلل ٷي ٯٴَ ٿٺ كيٹ أً ًنزٺ ٗٺ 



   

 

 

Page 355 of 605 

 الجزءالخامس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

٫ڀْو ًٓڀڂ ًأطز٬و ٳْو ٫ټَڃش ٷخٽ ٫زي حٿٜڄي ٳِ كيّؼو: ٳخنَٜٳض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
 حٿَؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي حرن ريَحځ ٫ن ٗيَ رن  - 
 كٌٗذ كيػنِ أرٌ أڃخڃش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

أّڄخ ٍؿپ ٷخځ اٿَ ًٌٟثو َّّي حٿٜٚس ػڂ ٯٔپ ٻٴْو نِٿض ه٤ْجظو ڃن ٻٴْو ڃ٪ أًٽ -
ظن٘ٶ ًحٓظنؼَ نِٿض ه٤ْجظو ڃن ٿٔخنو ًٗٴظْو ڃ٪ أًٽ ٷ٤َس ٳبًح ٷ٤َس ٳبًح ڃ٠ڄٞ ًحٓ

ٯٔپ ًؿيو نِٿض ه٤ْجظو ڃن ٓڄ٬و ًرَٜه ڃ٪ أًٽ ٷ٤َس ٳبًح ٯٔپ ّيّو اٿَ حٿڄَٳٸْن 
ًٍؿڀْو اٿَ حٿټ٬زْن ٓڀڂ ڃن ٻپ ًنذ ىٌ ٿو ڃن ٻپ ه٤ْجش ٻيْجظو ٌّځ ًٿيطو أڃو ٷخٽ: 

 ٷ٬ي ٓخٿڄخ.ٳبًح ٷخځ اٿَ حٿٜٚس ٍٳ٪ حهلل ريخ ىٍؿظو ًاڅ ٷ٬ي 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ڃزخٍٹ ٬ّنِ حرن ٳ٠خٿش كيػنِ أرٌ  - 

 ٯخٿذ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
طٸ٬ي حٿڄٚثټش ٌّځ حٿـڄ٬ش ٫ڀَ أرٌحد حٿڄٔـي ڃ٬يڂ حٿٜلٲ ّټظزٌڅ حٿنخّ ٳبًح هَؽ -

ڃخڃش ٿْْ ٿڄن ؿخء ر٬ي هًَؽ حٗڃخځ ؿڄ٬ش ٷخٽ: رڀَ حٗڃخځ ٣ٌّض حٿٜلٲ ٷڀض: ّخ أرخ أ
 ًٿټن ٿْْ ڃڄن ّټظذ ٳِ حٿٜلٲ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ ٫ن ّلَْ  - 
رن أٌّد ٫ن ٫زْي حهلل رن ُكَ ٫ن ٫ڀِ رن ِّّي ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش أڅ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
-.َِ  ڃخ ؿخءنِ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٷ٢ اٙ أڃَنِ رخٿٌٔحٹ ٿٸي هْ٘ض أڅ أكٴِ ڃٸيځ ٳ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ڃلڄي رن ٬ٓي  - 

 حٿٌح٤ِٓ ٫ن أرِ ٧زْش ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ڄلزش ًأٿٸْض ڃن حٿٔڄخء ٳبًح أكذ حهلل ٫زيح ٷخٽ اڅ حٿڄٸش ڃن حهلل ٷخٽ َّٗٺ: ىِ حٿ-

ٿـزَّپ: انِ أكذ ٳٚنخ ٳْنخىُ ؿزَّپ: اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّڄٶ ٬ّنِ ّلذ ٳٚنخ ٳؤكزٌه 
أٍٍ َّٗټخ ٷي ٷخٽ: ٳْنِٽ ٿو حٿڄلزش ٳِ حٍٕٝ ًاًح أرٰٞ ٫زيح ٷخٽ ٿـزَّپ: انِ 

ٌه ٷخٽ: أٍٍ َّٗټخ أرٰٞ ٳٚنخ ٳؤر٠ٰو ٷخٽ: ٳْنخىُ ؿزَّپ اڅ ٍرټڂ ّزٰٞ ٳٚنخ ٳؤر٠ٰ
 ٷي ٷخٽ: ٳْـَُ ٿو حٿزٰٞ ٳِ حٍٕٝ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ٫ڀِ رن كټْڂ حًٕىُ أنزؤنخ َّٗٺ ًكيػنِ أرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش  - 
كيػنخ َّٗٺ ٫ن ڃلڄي رن ٬ٓي ٫ن أرِ ٧زْش ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ نلٌه.
أكڄي حٿِرَُْ كيػنخ أرخڅ ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل كيػنخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ  - 

 أرٌ ڃٔڀڂ ٷخٽ:
ىهڀض ٫ڀَ أرِ أڃخڃش ًىٌ ّظٴڀَ ٳِ حٿڄٔـي ًّيٳن حٿٸڄپ ٳِ حٿلَٜ ٳٸڀض ٿو: ّخ أرخ -

 أڃخڃش اڅ ٍؿٚ كيػنِ ٫نٺ أنٺ ٷڀض: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
٫ڀَ ٍأٓو ًأًنْو ػڂ ٷخځ اٿَ حٿٜٚس ڃن طٌٟؤ ٳؤٓزٮ حٿٌٌٟء ٳٰٔپ ّيّو ًًؿيو ًڃٔق -

حٿڄٴًَٟش ٯٴَ حهلل ٿو ٳِ ًٿٺ حٿٌْځ ڃخ ڃ٘ض اٿْو ٍؿڀو ًٷز٠ض ٫ڀْو ّيحه ًٓڄ٬ض اٿْو 
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أًنخه ًن٨َص اٿْو ٫ْنخه ًكيع رو نٴٔو ڃن ٌٓء ٷخٽ: ًحهلل ٿٸي ٓڄ٬ظو ڃن نزِ حهلل ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٙ أكْٜو.

ڄي رن ِّّي حٿٌح٤ِٓ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خطټش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃل - 
 ٫ن حٿٸخٓڂ أرِ ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ٛٚس ٳِ ىرَ ٛٚس ٷخٽ أرِ: ًٷخٽ ٯَْه: ٳِ اػَ ٛٚس ٙ ٿٌٰ رْنيڄخ ٻظخد ٳِ ٫ڀْْن -
ن أرِ حٿ٬خطټش ٷخٽ: ٻخڅ ٷخٽ ٫زي حهلل: ٷڀض ٕرِ: ڃن أّن ٓڄ٪ ڃلڄي رن ِّّي ٫ن ٫ؼڄخڅ ر

 أٛڀو ٗخڃْخ ٓڄ٪ ڃنو رخٿ٘خځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ڃلڄي رن ڃ٤َٱ أرٌ ٯٔخڅ  - 

حٿڀْؼِ ٫ن أرِ حٿلْٜن ٫ن أرِ ٛخٿق ح٬َُٕٗ ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٷخٽ:

 څ ك٨و ڃن ؿينڂ.حٿلڄَ ٻَْ ڃن ؿينڂ ٳڄخ أٛخد حٿڄئڃن ڃنيخ ٻخ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ رټَْ ًأرٌ ٬ْٓي ٷخٙ: كيػنخ ُحثيس كيػنخ  - 

 ٫خٛڂ رن أرْخٿنـٌى ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:
ٿٌ ٿڂ أٓڄ٬و ڃن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ ٓز٬خ ٷخٽ أرٌ ٬ْٓي: اٙ ٓز٪ ڃَحٍ ڃخ -

 پ ٻڄخ أڃَ ًىذ حٗػڂ ڃن ٓڄ٬و ًرَٜه ًّيّو ًٍؿڀْو.كيع رو ٷخٽ: اًح طٌٟؤ حٿَؿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن  - 

أرِ ٬ّٸٌد ٓڄ٪ أرخ نَٜ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أهزَنِ ر٬ڄپ ّيهڀنِ 
 ڃؼپ ٿو. حٿـنش ٷخٽ: ٫ڀْٺ رخٿٌٜځ ٳبنو ٙ ٫يٽ ٿو أً ٷخٽ: ٙ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن  - 
 أّڄن ٫ن أرِ أڃخڃش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٣ٌرَ ٿڄن ٍآنِ ٣ًٌرَ ٓز٪ ڃَحٍ ٿڄن آڃن رِ ًٿڂ َّڅ.-
ڃزخٍٹ ٫ًظخد ٷخٽ: كيػنخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن آلخٵ كيػنخ حرن - 

٫زي حهلل ىٌ حرن حٿڄزخٍٹ أنزؤنخ ّلَْ رن أٌّد ٫ن ٫زْي حهلل رن ُكَ ٫ن ٫ڀِ رن ِّّي 
 ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ڃخ ڃن ڃٔڀڂ ّن٨َ اٿَ ڃلخٓن حڃَأس أًٽ ڃَس ػڂ ّٰٞ رَٜه اٙ أكيع حهلل ٿو ٫زخىس -
 ّـي كًٚطيخ.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ رټَ رن ڃ٠َ كيػنِ ٫زْي حهلل رن  كيػنخ - 
 ُكَ ٫ن ٫ڀِ رن ِّّي ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش َّٳ٪ حٿليّغ ٷخٽ:

 ڃن ريأ رخٿٔٚځ ٳيٌ أًٿَ رخهلل ٫ِ ًؿپ ًٌٍٓٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-
َ رن ڃ٠َ كيػنِ ٫زْي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش أنزؤنخ أرٌ رټ - 

 ُكَ ٫ن ٫ڀِ رن ِّّي ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٙ طز٬ٌْح حٿڄْٰزخص ًٙ ط٘ظًَىن ًٙ ط٬ڀڄٌىن ًٙ هَْ ٳِ طـخٍس ٳْين ًػڄنين كَحځ.-
ن ٗيَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ ُحثيس ٫ن ٫خٛڂ ٫ - 

 كٌٗذ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:
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ٿٌ ٿڂ أٓڄ٬و ڃن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ ٓز٪ ڃَحٍ ڃخ كيػض رو ٷخٽ: اًح طٌٟؤ -
 حٿَؿپ ٻڄخ أڃَ ًىذ حٗػڂ ڃن ٓڄ٬و ًرَٜه ًّيّو ًٍؿڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ٓنخڅ رن ٍر٬ْش  - 
 ذ ٫ن أرِ أڃخڃش:٫ن ٗيَ رن كٌٗ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٟؤ ٳٰٔپ ًؿيو ػٚػخ ًّيّو ػٚػخ ػٚػخ ًڃٔق -
رَأٓو ًٷخٽ: حًٕنخڅ ڃن حٿَأّ ٷخٽ كڄخى: ٳٚ أىٍُ ڃن ٷٌٽ أرِ أڃخڃش أً ڃن ٷٌٽ حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ٫ڀَ حٿڄٌٷْن.
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن ّلَْ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿ٬ٚء رن ُرَ كيػنِ كيػنخ ٫ز - 

 حٿٸخٓڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ أڃخڃش ّٸٌٽ:
هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ڃْ٘وش ڃن حٕنٜخٍ رْٞ ٿلخىڂ ٳٸخٽ: ّخ -

 ڃ٬َ٘ حٕنٜخٍ كڄًَح ًٛٴًَح ًهخٿٴٌح أىپ حٿټظخد ٷخٽ: ٳٸڀنخ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أىپ
حٿټظخد ّظًَٔٿٌڅ ًٙ ّؤطًٍِڅ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طًَٔٿٌح ًحثظًٍِح 
ًهخٿٴٌح أىپ حٿټظخد ٷخٽ: ٳٸڀنخ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أىپ حٿټظخد ّظوٴٴٌڅ ًٙ ّنظ٬ڀٌڅ ٷخٽ: 
ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظوٴٴٌح ًحنظ٬ڀٌح ًهخٿٴٌح أىپ حٿټظخد ٷخٽ: ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ 

أىپ حٿټظخد ّٸٌٜڅ ٫ؼخنْنيڂ ًٌّٳًَڅ ٓزخٿيڂ ٷخٽ: ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حهلل اڅ 
 ًٓڀڂ: ٷٌٜح ٓزخٿټڂ ًًٳًَح ٫ؼخنْنټڂ ًهخٿٴٌح أىپ حٿټظخد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلخٵ أنزؤنخ حرن حٿڄزخٍٹ كيػنخ ّلَْ رن  - 
ن أرِ أڃخڃش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ أٌّد ٫ن ٫زْي حهلل رن ُكَ ٫ن ٫ڀِ رن ِّّي ٫ن حٿٸخٓڂ ٫

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ڃن ڃٔق ٍأّ ّظْڂ أً ّظْڄش ٿڂ ّڄٔلو اٙ هلل ٻخڅ ٿو رټپ ٬َٗس ڃَص ٫ڀْيخ ّيه كٔنخص -

 ًڃن أكٔن اٿَ ّظْڄش أً ّظْڂ ٫نيه ٻنض أنخ ًىٌ ٳِ حٿـنش ٻيخطْن ًٷَڅ رْن أٛز٬ْو.
زي حهلل أنزؤنخ ٛٴٌحڅ رن ٫ڄًَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلخٵ أنزؤنخ ٫ - 

 ٫ن ٫زْي حهلل رن رَٔ ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٷٌٿو:
}ًّٔٸَ ڃن ڃخء ٛيّي ّظـ٫َو{ ٷخٽ: ّٸَد اٿْو ٳْظټَىو ٳبًح ىنخ ڃنو ٌُٗ ًؿيو -

ًًٷ٬ض ٳًَس ٍأٓو ًاًح َٗرو ٷ٤٪ أڃ٬خءه كظَ هَؽ ڃن ىرَه ّٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ 
ڄخ ٳٸ٤٪ أڃ٬خءىڂ{ ًّٸٌٽ حهلل }ًاڅ ّٔظْٰؼٌح ّٰخػٌح رڄخء ٻخٿڄيپ ٌُّ٘ }ًٓٸٌح ڃخء كڄْ

 حٿٌؿٌه رجْ حٿَ٘حد{.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ حًُٕح٫ِ كيػنِ أرٌ ٫ڄخٍ ٗيحى  - 

 كيػنِ أرٌ أڃخڃش أڅ ٍؿٚ أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ:
َِ ٳؤ٫َٝ ٫نو ػڂ ٷخٽ: انِ أٛزض كيح ٳؤٷڄو  ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أٛزض كيح- ٳؤٷڄو ٫ڀ

َِ ٳؤ٫َٝ ٫نو ًأٷْڄض  َِ ٳؤ٫َٝ ٫نو ػڂ ٷخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أٛزض كيح ٳؤٷڄو ٫ڀ ٫ڀ
حٿٜٚس ٳڀڄخ ٓڀڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخځ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أٛزض كيح ٳؤٷڄو 

َِ ٳٸخٽ: ىپ طٌٟؤص كْن أٷزڀض ٷخٽ: ن٬ڂ ٳٸخٽ : ىپ ٛڀْض ڃ٬نخ كْن ٛڀْنخ ٷخٽ: ن٬ڂ ٫ڀ
 ٷخٽ: أًىذ ٳبڅ حهلل ٷي ٫ٴخ ٫نٺ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ڃ٬خڅ رن ٍٳخ٫ش كيػنِ ٫ڀِ رن ِّّي  - 
 ٫ن حٿٸخٓڂ أرِ ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ أڃخڃش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

٬ڀو ٳـخءه ٍؿپ ر٘ٔ٪ ٳ٬ٌٟو ٳِ ن٬ڀو ٳٸخٽ رْنڄخ ىٌ ّڄِ٘ ٳِ ٗيس كَ حنٸ٤٪ ٗٔ٪ ن-
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٿٌ ط٬ڀڂ ڃخ كڄڀض ٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ 

 ٬ّپ ڃخ كڄڀض ٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ڃ٬خڅ رن ٍٳخ٫ش كيػنِ ٫ڀِ رن ِّّي  - 

 ٿٸخٓڂ أرِ ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:٫ن ح
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿڄٔـي ؿخٿٔخ ًٻخنٌح ٨ّنٌڅ أنو ّنِٽ ٫ڀْو -

ٳؤٷًَٜح ٫نو كظَ ؿخء أرٌ ًٍ ٳؤٷلڂ ٳؤطَ ٳـڀْ اٿْو ٳؤٷزپ ٫ڀْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ڀَ أٍر٪ ٍٻ٬خص ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ أرخ ًٍ ىپ ٛڀْض حٿٌْځ ٷخٽ: ٙ ٷخٽ: ٷڂ ٳٜپ ٳڀڄخ ٛ

حٿ٠لَ أٷزپ ٫ڀْو ٳٸخٽ: ّخ أرخ ًٍ ط٬ًٌ ڃن َٗ ْٗخ٣ْن حٿـن ًحٗنْ ٷخٽ: ّخ نزِ حهلل 
ًىپ ٿ٘نْ ْٗخ٣ْن ٷخٽ: ن٬ڂ ْٗخ٣ْن حٗنْ ًحٿـن ٌّكِ ر٠٬يڂ اٿَ ر٬ٞ ُهَٱ 
حٿٸٌٽ ٯًٍَح ػڂ ٷخٽ: ّخ أرخ ًٍ أٙ أ٫ڀڄٺ ٻڀڄش ڃن ٻنِ حٿـنش ٷخٽ: رڀَ ؿ٬ڀنِ حهلل ٳيحءٹ 

كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل ٷخٽ: ٳٸڀض: ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل ٷخٽ: ػڂ ٓټض ٫نِ  ٷخٽ: ٷپ ٙ
ٳخٓظز٤ؤص ٻٚڃو ٷخٽ: ٷڀض: ّخ نزِ حهلل انخ ٻنخ أىپ ؿخىڀْش ٫ًزخىس أًػخڅ ٳز٬ؼٺ حهلل ٍكڄش 
ٿڀ٬خٿڄْن أٍأّض حٿٜٚس ڃخًح ىِ ٷخٽ: هَْ ڃ٩ٌٌٟ ڃن ٗخء حٓظٸپ ًڃن ٗخء حٓظټؼَ 

ٍأّض حٿْٜخځ ڃخًح ىٌ ٷخٽ: ٳَٝ ڃـِة ٷخٽ: ٷڀض: ّخ نزِ حهلل ٷخٽ: ٷڀض: ّخ نزِ حهلل أ
أٍأّض حٿٜيٷش ڃخًح ٷخٽ أ٬ٟخٱ ڃ٠خ٫ٴش ٫ًني حهلل حٿڄِّي ٷخٽ: ٷخٽ: ٷڀض: ّخ نزِ حهلل ٳؤُ 
حٿٜيٷش أٳ٠پ ٷخٽ: َٓ اٿَ ٳٸَْ ًؿيي ڃن ڃٸپ ٷخٽ: ٷڀض: ّخ نزِ حهلل أّڄخ نِٽ ٫ڀْٺ 

ځ{ آّش حٿټَِٓ ٷخٽ: ٷڀض: ّخ نزِ حهلل أُ حٿ٘ييحء أ٨٫ڂ ٷخٽ: }حهلل ٙ اٿو اٙ ىٌ حٿلِ حٿٸٌْ
أٳ٠پ ٷخٽ: ڃن ٓٴٺ ىڃو ٫ًٸَ ؿٌحىه ٷخٽ: ٷڀض: ّخ نزِ حهلل ٳؤُ حٿَٷخد أٳ٠پ ٷخٽ: 
أٯٚىخ ػڄنخ ًأنٴٔيخ ٫ني أىڀيخ ٷخٽ: ٷڀض: ّخ نزِ حهلل ٳؤُ حٕنزْخء ٻخڅ أًٽ ٷخٽ: آىځ ٫ڀْو 

: ن٬ڂ نزِ ڃټڀڂ هڀٸو حهلل رْيه ػڂ نٴن ٳْو حٿٔٚځ ٷخٽ: ٷڀض: ّخ نزِ حهلل أً نزِ ٻخڅ آىځ ٷخٽ
ًٍكو ػڂ ٷخٽ ٿو ّخ آىځ ٷزٚ ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻڂ ًٳَ ٫يس حٕنزْخء ٷخٽ: ڃخثش أٿٲ 

 ًأٍر٬ش ٫ًًَ٘څ أٿٴخ حٿَٓپ ڃن ًٿٺ ػڀؼڄخثش ًهڄٔش ٫َ٘ ؿڄخ ٯٴَْح.
ِ ٫ڀِ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ڃ٬خڅ رن ٍٳخ٫ش كيػن - 

 ٍٳخ٫ش كيػنِ ٫ڀِ رن ِّّي ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:
ڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَؿپ ًىٌ ّٸَأ }ٷپ ىٌ حهلل أكي{ ٳٸخٽ: أًؿذ ىٌح -

 أً ًؿزض ٿيٌح حٿـنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ڃ٬خڅ رن ٍٳخ٫ش كيػنِ ٫ڀِ رن ِّّي  - 

 ڃٌٿَ رنِ ِّّي ٫ن أرِ أڃخڃش حٿزخىڀِ ٷخٽ: كيػنِ حٿٸخٓڂ
ٿڄخ ٻخڅ ٳِ كـش حٿٌىح٩ ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٌّڃجٌ ڃَىٱ حٿٴ٠پ -

رن ٫زخّ ٫ڀَ ؿڄپ آىځ ٳٸخٽ: ّخ أّيخ حٿنخّ هًٌح ڃن حٿ٬ڀڂ ٷزپ أڅ ّٸزٞ حٿ٬ڀڂ ًٷزپ أڅ 
 طٔؤٿٌح ٫ن أْٗخء اڅ طزي ٿټڂ َّٳ٪ حٿ٬ڀڂ ًٷي ٻخڅ أنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ }ّخ أّيخ حٿٌّن آڃنٌح ٙ

طٔئٻڂ ًاڅ طٔؤٿٌح ٫نيخ كْن ّنِٽ حٿٸَآڅ طزي ٿټڂ ٫ٴخ حهلل ٫نيخ ًحهلل ٯٴٌٍ كڀْڂ{ ٷخٽ: 
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ٳټنخ نٌٻَىخ ٻؼَْح ڃن ڃٔؤٿظو ًحطٸْنخ ًحٹ كْن أنِٽ حهلل ٫ڀَ نزْو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
حٿزَى هخٍؿش ڃن ٷخٽ: ٳؤطْنخ أ٫َحرْخ ٳٌَٗنخه رَىحء ٷخٽ: ٳخ٫ظڂ رو كظَ ٍأّض كخْٗش 

كخؿزو حّٕڄن ٷخٽ: ػڂ ٷڀنخ ٿو ٓپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٿو: ّخ نزِ حهلل ٻْٲ 
َّٳ٪ حٿ٬ڀڂ ڃنخ ًرْن أ٧يَنخ حٿڄٜخكٲ ًٷي ط٬ڀڄنخ ڃخ ٳْيخ ٫ًڀڄنخىخ نٔخءنخ ًًٍحٍّنخ 
ًهيڃنخ ٷخٽ: ٳَٳ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٓو ًٷي ٫ڀض ًؿيو كڄَس ڃن حٿ٠ٰذ 

خٽ: ٳٸخٽ: أُ ػټڀظٺ أڃٺ ىٌه حٿْيٌى ًحٿنٜخٍٍ رْن أ٧يَىڂ حٿڄٜخكٲ ٿڂ ّٜزلٌح ٷ
ّظ٬ڀٸٌح رلَٱ ڃڄخ ؿخءطيڂ رو أنزْخإىڂ أٙ ًاڅ ڃن ًىخد حٿ٬ڀڂ أڅ ٌّىذ كڄڀظو ػٚع 

 ڃَحٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ڃ٬خڅ رن ٍٳخ٫ش كيػنِ ٫ڀِ رن ِّّي  - 

 أڃخڃش ٷخٽ:٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ 
هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ َّٓش ڃن َٓحّخه ٷخٽ: ٳڄَ ٍؿپ رٰخٍ ٳْو -

ِٗء ڃن ڃخء ٷخٽ: ٳليع نٴٔو رؤڅ ّٸْڂ ٳِ ًٿٺ حٿٰخٍ ٳْٸٌطو ڃخ ٻخڅ ٳْو ڃن ڃخء ًّْٜذ 
ڃخ كٌٿو ڃن حٿزٸپ ًّظوڀَ ڃن حٿينْخ ػڂ ٷخٽ: ٿٌ أنِ أطْض نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ًٿٺ ٿو ٳبڅ أًڅ ٿِ ٳ٬ڀض ًاٙ ٿڂ أٳ٬پ ٳؤطخه ٳٸخٽ: ّخ نزِ حهلل انِ ڃٍَص رٰخٍ ٳْو  ٳٌٻَص
ڃخ ّٸٌطنِ ڃن حٿڄخء ًحٿزٸپ ٳليػظنِ نٴِٔ رؤڅ أٷْڂ ٳْو ًأطوڀَ ڃن حٿينْخ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿنزِ 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: انِ ٿڂ أر٬غ رخٿْيٌىّش ًٙ رخٿنَٜحنْش ًٿټنِ ر٬ؼض رخٿلنْٴْش 

ْ ڃلڄي رْيه ٿٰيًس أً ًٍكش ٳِ ٓزْپ حهلل هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ حٿٔڄلش ًحٿٌُ نٴ
 ًٿڄٸخځ أكيٻڂ ٳِ حٿٜٲ هَْ ڃن ٛٚطو ٓظْن ٓنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ڃ٬خڅ رن ٍٳخ٫ش كيػنِ ٫ڀِ رن ِّّي  - 
 ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٿٸخٓڂ أرخ ٫زي حٿَكڄن ّليع ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٌّځ ٗيّي حٿلَ نلٌ رٸْ٪ حٿَٰٷي ٷخٽ: ٳټخڅ حٿنخّ ڃَ حٿنزِ ٛ-
ّڄٌ٘څ هڀٴو ٷخٽ: ٳڀڄخ ٓڄ٪ ٌٛص حٿن٬خٽ ًٷَ ًٿٺ ٳِ نٴٔو ٳـڀْ كظَ ٷيڃيڂ أڃخڃو ٿجٚ 
ّٸ٪ ٳِ نٴٔو ڃن حٿټزَ ٳڀڄخ ڃَ رزٸْ٪ حٿَٰٷي اًح رٸزَّن ٷي ىٳنٌح ٳْيڄخ ٍؿڀْن ٷخٽ: ٳٌٷٲ 

خٽ: ڃن ىٳنظڂ ىينخ حٿٌْځ ٷخٿٌح: ّخ نزِ حهلل ٳٚڅ ًٳٚڅ ٷخٽ: حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸ
انيڄخ ٿ٬ٌْرخڅ حٓڅ ًّٴظنخڅ ٳِ ٷزَّيڄخ ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳْڂ ًحٹ ٷخٽ: أڃخ أكيىڄخ ٳټخڅ 
ٙ ّظنِه ڃن حٿزٌٽ ًأڃخ حٓهَ ٳټخڅ ّڄِ٘ رخٿنڄْڄش ًأهٌ ؿَّيس ٣ٍزش ٳ٘ٸيخ ػڂ ؿ٬ڀيخ 

ًٿڂ ٳ٬ڀض ٷخٽ: ٿْوٴٴن ٫نيڄخ ٷخٿٌح: ّخ نزِ حهلل ًكظَ ڃظَ ٫ڀَ حٿٸزَّن ٷخٿٌح: ّخ نزِ حهلل 
٬ٌّريڄخ حهلل ٷخٽ: ٯْذ ٙ ٬ّڀڄو اٙ حهلل ٷخٽ: ًٿٌٙ طڄَّٮ ٷڀٌرټڂ أً طِّيٻڂ ٳِ حٿليّغ 

 ٿٔڄ٬ظڂ ڃخ أٓڄ٪.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ڃ٬خڅ رن ٍٳخ٫ش كيػنِ ٫ڀِ رن ِّّي  - 

 حٿَكڄن ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٫ن حٿٸخٓڂ أرِ ٫زي
ؿڀٔنخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَنخ ًٍٷٸنخ ٳزټَ ٬ٓي رن أرِ ًٷخٙ -

ٳؤٻؼَ حٿزټخء ٳٸخٽ: ّخ ٿْظنِ ڃض ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ّخ ٬ٓي أ٫نيُ طظڄنَ 
حٿڄٌص ٳَىى ًٿٺ ػٚع ڃَحص ػڂ ٷخٽ: ّخ ٬ٓي اڅ ٻنض هڀٸض ٿڀـنش ٳڄخ ٣خٽ ٫ڄَٹ أً 

 كٔن ڃن ٫ڄڀٺ ٳيٌ هَْ ٿٺ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ كيػنخ َٗكزْپ  - 
رن ڃٔڀڂ حٿوٌٙنِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ أڃخڃش حٿزخىڀِ ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٳِ ه٤زظو ٫خځ كـش حٿٌىح٩:
حٍع ًحٿٌٿي ٿڀٴَحٕ ًٿڀ٬خىَ حٿلـَ اڅ حهلل ٷي أ٤٫َ ٻپ ًُ كٶ كٸو ٳٚ ًْٛش ٿٌ-

ًكٔخريڂ ٫ڀَ حهلل ًڃن حى٫َ اٿَ ٯَْ أرْو أً حنظڄَ اٿَ ٯَْ ڃٌحٿْو ٳ٬ڀْو ٿ٬نش حهلل 
حٿظخر٬ش اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ٙ طنٴٶ حٿڄَأس ْٗجخ ڃن رْظيخ اٙ ربًڅ ًُؿيخ ٳٸْپ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬خٍّش  ًٙ حٿ٬٤خځ ٷخٽ: ًٿٺ أٳ٠پ أڃٌحٿنخ ٷخٽ: ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ
 ڃئىحس ًحٿڄنلش ڃَىًىس ًحٿيّن ڃٸ٠ِ ًحٿ٫ِْڂ ٯخٍځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ڃ٬ْن كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن َٗكزْپ  - 
 ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: حٿ٫ِْڂ ٯخٍځ.

كَِّ كيػنخ ٓڀْڂ رن ٫خڃَ حٿوزخثَُ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ - 
 ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ أڃخڃش حٿزخىڀِ ّٸٌٽ:

 ڃخ ٻخڅ ّٴ٠پ ٫ن أىپ رْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هزِ حٿ٬َْ٘.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃَْٔس حٿل٠َڃِ  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ أڃخڃش ّٸٌٽ: ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل 
ٿْيهڀن حٿـنش ر٘ٴخ٫ش حٿَؿپ حٿٌحكي ٿْْ رنزِ ڃؼپ حٿلْْن أً أكي حٿلْْن ٍر٬ْش ًڃ٠َ -

 ٳٸخٽ ٷخثپ: انڄخ ٍر٬ْش ڃن ڃ٠َ ٷخٽ: انڄخ أٷٌٽ ڃخ أٷٌٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌْس رن َّٗق كيػنخ رٸْش كيػنخ ڃلڄي رن ُّخى  - 

 ش ّٸٌٽ:حٕٿيخنِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ أڃخڃ
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌِّٛ رخٿـخٍ كظَ ٧ننض أنو ٌٍْٓػو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌْس كيػنخ رٸْش كيػنخ ڃلڄي رن ُّخى كيػنِ أرٌ ٍحٗي  - 

 حٿلزَحنِ ٷخٽ: أهٌ رْيُ أرٌ أڃخڃش حٿزخىڀِ ٷخٽ:
أرخ أڃخڃش اڅ ڃن حٿڄئڃنْن ڃن ّڀْن  أهٌ رْيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿِ: ّخ-

 ٿِ ٷڀزو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ِّّي رن ڃخٿٺ  - 

 ٫ن ٿٸڄخڅ رن ٫خڃَ ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
ٌّځ حٿٸْخڃش ّيه ڃخ ڃن ٍؿپ ّڀِ أڃَ ٫َ٘س ٳڄخ ٳٌٵ ًٿٺ اٙ أطَ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃٰڀٌٙ -

 اٿَ ٫نٸو ٳټو رَه أً أًرٸو اػڄو أًٿيخ ڃٚڃش ًأ٤ًٓيخ نيحڃش ًآهَىخ هُِ ٌّځ حٿٸْخڃش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ حٿَُٔ رن ّن٬ڂ كيػنِ ٫خڃَ رن  - 

 ؿْ٘ذ ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:
ٿ٬٤خځ ٷخځ ٳٸخٽ: أڃخ أنِ ٿٔض أٷٌځ ڃٸخڃِ ىٌح ى٫ْنخ اٿَ ًٿْڄش ًىٌ ڃ٬نخ ٳڀڄخ ٗز٪ ڃن ح-

ه٤ْزخ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٗز٪ ڃن حٿ٬٤خځ ٷخٽ: حٿلڄي هلل ٻؼَْح ٣ْزخ 
 ڃزخٍٻخ ٳْو ٯَْ ڃټٴِ ًٙ ڃٔظٰنَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن أرِ رټَ رن  - 
 أرِ ڃَّڂ ٫ن كزْذ رن ٫زْي حٿَكزِ: ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن
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أڅ أرخ أڃخڃش ىهپ ٫ڀَ هخٿي رن ِّّي ٳؤٿٸَ ٿو ًٓخىس ٳ٨ن أرٌ أڃخڃش أنيخ كََّ ٳظنلَ -
ّڄِ٘ حٿٸيٸَُ كظَ رڀٮ آهَ حٿٔڄخ١ ًهخٿي ّټڀڂ ٍؿٚ ػڂ حٿظٴض اٿَ أرِ أڃخڃش ٳٸخٽ ٿو: ّخ 

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٙ أهِ ڃخ ٧ننض أ٧ننض أنيخ كََّ ٷخٽ أرٌ أڃخڃش: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ
ّٔظڄظ٪ رخٿلََّ ڃن َّؿٌ أّخځ حهلل ٳٸخٽ ٿو هخٿي: ّخ أرخ أڃخڃش أنض ٓڄ٬ض ىٌح ڃن ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: حٿڀيڂ ٯٴَح أنض ٓڄ٬ض ىٌح ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ رپ ٻنخ ٳِ ٷٌځ ڃخ ٻٌرٌنخ ًٙ ٻٌرنخ.
أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ڃلڄي رن ُّخى  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

 ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
٫ًينِ ٍرِ ٫ِ ًؿپ أڅ ّيهپ حٿـنش ڃن أڃظِ ٓز٬ْن أٿٴخ رَْٰ كٔخد ًٙ ٫ٌحد ڃ٪ -

 ٻپ أٿٲ ٓز٬ٌڅ أٿٴخ ًػٚع كؼْخص ڃن كؼْخص ٍرِ ٫ِ ًؿپ.
ٌ حٿْڄخڅ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ّلَْ رن هخٿي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أر - 

 حٿِىخٍُ ٫ن حٿٸخٓڂ أرِ ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ڃن ڃَ٘ اٿَ ٛٚس ڃټظٌرش ًىٌ ڃظ٤يَ ٻخڅ ٿو ٻؤؿَ حٿلخؽ حٿڄلَځ ًڃن ڃَ٘ اٿَ -

يڄخ ٻظخد ٳِ ٫ڀْْن ٓزلش حٿ٠لَ ٻخڅ ٿو أؿَ حٿڄ٬ظڄَ ًٛٚس ٫ڀَ اػَ ٛٚس ٙ ٿٌٰ رْن
 ًٷخٽ أرٌ أڃخڃش: حٿٰيً ًحٿًَحف اٿَ ىٌه حٿڄٔخؿي ڃن حٿـيخى ٳِ ٓزْپ حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ٫زي ٍرو كيػنخ حٿٌٿْي أرٌ ڃٔڀڂ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن  - 
أرِ حٿ٬خطټش ٫ن ٫ڀِ رن ِّّي ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ڄن ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ڀڂ ٍحف اٿَ ڃنَ ٌّځ حٿظًَّش ًاٿَ ؿخنزو رٚٽ رْيه ٫ٌى ٫ڀْو ػٌد ٨ّپ رو ٫ڀْو ًٓ
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٫ن حٿٸخٓڂ كيػنخ رټَ رن هنْْ ٫ن ٿْغ رن أرِ  - 
 ٓڀْڂ ٫ن ُّي رن أ٣ٍؤس ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

أًڅ ٿ٬زي ٳِ ِٗء أٳ٠پ ڃن ٍٻ٬ظْن ّٜڀْيڄخ ًاڅ حٿزَ ٿٌٍْ ٳٌٵ ٍأّ حٿ٬زي ڃخ ىحځ ڃخ -
 ٳِ ٛٚطو ًڃخ طٸَد حٿ٬زخى اٿَ حهلل ط٬خٿَ رڄؼپ ڃخ هَؽ ڃنو ٬ّنِ حٿٸَآڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿيخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ حٿٴَؽ كيػنخ ٫ڀِ رن ِّّي ٫ن  - 
 أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:حٿٸخٓڂ أرِ ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ 

اڅ حهلل ر٬ؼنِ ٍكڄش ٿڀ٬خٿڄْن ًىيٍ ٿڀ٬خٿڄْن ًأڃَنِ ٍرِ ٫ِ ًؿپ رڄلٶ حٿڄ٬خُٱ -
ًحٿڄِحڃَْ ًحًٕػخڅ ًحٿٜڀذ ًأڃَ حٿـخىڀْش ًكڀٲ ٍرِ ٫ِ ًؿپ ر٬ِطو ٙ َّ٘د ٫زي 

ًٍح ٿو أً ڃ٬ٌرًخ ڃن ٫زْيُ ؿ٫َش ڃن هڄَ اٙ ٓٸْظو ڃن حٿٜيّي ڃؼڀيخ ٌّځ حٿٸْخڃش ڃٰٴٌ
ًٙ ّٔٸْيخ ٛزًْخ ًَْٰٛح ٬ْٟٴًخ ڃٔڀڄًخ اٙ ٓٸْظو ڃن حٿٜيّي ڃؼڀيخ ٌّځ حٿٸْخڃش ڃٰٴًٌٍح ٿو 
أً ڃ٬ٌرًخ ًٙ ّظَٻيخ ڃن ڃوخٳظِ اٙ ٓٸْظو ڃن كْخٝ حٿٸيّ ٌّځ حٿٸْخڃش ًٙ ّلپ ر٬ْين 

 ًٙ َٗحإىن ًٙ ط٬ڀْڄين ًٙ طـخٍس ٳْين ًػڄنين كَحځ ٬ّنِ حٿ٠خٍرخص.
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن رن حٿڄؼنَ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن أرِ ٓڀڄش كيػ - 

حٿڄخؿٌ٘څ ٫ن ٫ڄَ رن ٫زي حٿَكڄن رن ٤٫ْش رن ىٙٱ حٿڄِنِ ٙ أ٫ڀڄو اٙ كيػو ٫ن 
 أرِ أڃخڃش َّٳ٬و اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
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َ ّ٘ظَُ حٿَؿپ حٿز٬َ طوَؽ حٿيحرش ٳظٔڂ حٿنخّ ٫ڀَ هَح٣ْڄيڂ ػڂ ّٰڄًَڅ ٳْټڂ كظ-
ٳْٸٌٽ: ڃڄن حٗظَّظو ٳْٸٌٽ: حٗظَّظو ڃن أكي حٿڄو٤ڄْن ًٷخٽ ٌّنْ ٬ّنِ حرن ڃلڄي ػڂ 

 ّٰڄًَڅ ٳْټڂ ًٿڂ ّ٘ٺ ٷخٽ: ٳَٳ٬و.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلخٵ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ أنزؤنخ  - 

رن ِّّي ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ّلَْ رن أٌّد ٫ن ٫زْي حهلل رن ُكَ ٫ن ٫ڀِ 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

٫خثي حٿڄَّٞ ّوٌٝ ٳِ حٿَكڄش ًًٟ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيه ٫ڀَ -
ًٚ ًڃيرًَح ًاًح ؿڀْ ٫نيه ٯڄَطو حٿَكڄش.  ًٍٻو ػڂ ٷخٽ: ىټٌح ڃٸز

كڄخى رن ُّي ٫ن ٓنخڅ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ أنزؤنخ  - 
 ٍر٬ْش ٫ن ٗيَ ٬ّنِ حرن كٌٗذ ٫ن أرِ أڃخڃش:

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٟؤ ٳڄ٠ڄٞ ػٚػًخ ًحٓظن٘ٶ ػٚػًخ ًٯٔپ ًؿيو ًٻخڅ -
ّڄٔق حٿڄآٷْن ڃن حٿ٬ْن ٷخٽ: ًٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ٍأٓو ڃَس ًحكيس 

 ًٻخڅ ّٸٌٽ: حًٕنخڅ ڃن حٿَأّ.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّخى رن ٫زي حهلل حٿزټخثِ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ٓخٿڂ رن كيػنخ  - 

 أرِ حٿـ٬ي ٫ن أرِ أڃخڃش: ٷخٽ:
ؿخءص حڃَأس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬يخ حرنخڅ ٿيخ ًىِ كخڃپ ٳڄخ ٓؤٿظو ٌّڃجٌ -

 ـنش.اٙ أ٤٫خىخ ػڂ ٷخٽ: كخڃٚص ًحٿيحص ٍكْڄخص ٿٌٙ ڃخ ّؤطْن اٿَ أًُحؿين ىهڀن حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ًٯَْه ٷخٙ: كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٤َٱ  - 

 ٫ن كٔخڅ رن ٤٫ْش ٫ن أرِ أڃخڃش حٿزخىڀِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 حٿلْخء ًحٿ٬ِ ٬ٗزظخڅ ڃن حّٗڄخڅ ًحٿزٌحء ًحٿزْخڅ ٬ٗزظخڅ ڃن حٿنٴخٵ.-
رن ڃٌَٓ كيػنخ ٫ڄخٍس ٬ّنِ حرن ُحًحڅ كيػنِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن - 

 أرٌ ٯخٿذ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّطَ رظٔ٪ كظَ اًح ريڅ ًٻؼَ ٿلڄو أًطَ رٔز٪ -

 ًٛڀَ ٍٻ٬ظْن ًىٌ ؿخٿْ ٳٸَأ د}اًح ُٿِٿض{ ً}ٷپ ّخ أّيخ حٿټخٳًَڅ{.
 ٽ: ٓڄ٬ض ٛٴٌحڅ رن ٓڀْڂ ّٸٌٽ:كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أنْ رن ٫ْخٝ ٷخ - 
ىهپ أرٌ أڃخڃش حٿزخىڀِ ىڃ٘ٶ ٳَأٍ ٍإًّ كًٍَحء ٷي نٜزض ٳٸخٽ: ٻٚد حٿنخٍ ٻٚد -

حٿنخٍ ػٚػًخ َٗ ٷظڀَ طلض ٧پ حٿٔڄخء هَْ ٷظڀَ ڃن ٷظڀٌح ػڂ رټَ ٳٸخځ اٿْو ٍؿپ ٳٸخٽ: ّخ 
ىٌح ٫ن  أرخ أڃخڃش ىٌح حٿٌُ طٸٌٽ: ڃن ٍأّٺ أځ ٓڄ٬ظو ٷخٽ: انِ اًًح ٿـَُء ٻْٲ أٷٌٽ

ٍأُ ٷخٽ: ٷي ٓڄ٬ظو ٯَْ ڃَس ًٙ ڃَطْن ٷخٽ: ٳڄخ ّزټْٺ ٷخٽ: أرټِ ٿوًَؿيڂ ڃن حٗٓٚځ 
 ىئٙء حٿٌّن طٴَٷٌح ًحطوًٌح ىّنيڂ ٬ًْٗخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ رن ٬ْٓي كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن ػٌٍ رن ِّّي  - 
 ٫ن حٿٌٿْي رن أرِ ڃخٿٺ ٷخٽ:

ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أٙ ٍؿپ ّظٜيٵ ٫ڀَ ىهپ ٍؿپ حٿڄٔـي ٳٜڀَ -
ىٌح ٳْٜڀِ ڃ٬و ٷخٽ: ٳٸخځ ٍؿپ ٳٜڀَ ڃ٬و ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ىٌحڅ 

 ؿڄخ٫ش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ رن ٬ْٓي كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن ّلَْ رن أٌّد  - 
حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ن ٫زْي حهلل رن ُكَ ٫ن ٫ڀِ رن ِّّي ٫ن 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌه ًٷخٽ: ىٌحڅ ؿڄخ٫ش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ حٿلٔن رن ٛخٿق كيػنخ ٫ن أرِ  - 

حٿڄيڀذ ٫ن ٫زْي حهلل رن ُكَ ٫ن ٫ڀِ رن ِّّي ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن حٿنزِ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 خٿٔٚځ ٳيٌ أًٿَ رخهلل ٫ِ ًؿپ ًرٌَٓٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.ڃن ريأ ر-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش  - 

٫ن هخٿي رن أرِ ٫ڄَحڅ ٫ڄن كيػو ٫ن أرِ أڃخڃش حٿزخىڀِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

ٍىڂ ر٬ي حٿڄٌص ٍؿپ ڃخص ڃَحر٤ًخ ٳِ ٓزْپ حهلل ًٍؿپ ٫ڀڂ ٫ڀڄًخ أٍر٪ طـَُ ٫ڀْيڂ أؿٌ-
ٳؤؿَه ّـَُ ٫ڀْو ڃخ ٫ڄپ رو ًٍؿپ أؿٍَ ٛيٷش ٳؤؿَىخ ّـَُ ٫ڀْو ڃخ ؿَص ٫ڀْو 

 ًٍؿپ طَٹ ًٿيًح ٛخٿلًخ ّي٫ٌ ٿو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن هخٿي رن أرِ ٫ڄَحڅ ٫ن  - 

 هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَه اٙ أنو ٷخٽ:أرِ أڃخڃش ٫ن ٌٍٓٽ ح
 ًڃن ٫ڀڂ ٫ڀڄًخ أؿَُ ٿو ڃؼپ ڃخ ٫ڀڂ.-
 ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن: - 
ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه كيػنِ ڃييُ رن ؿ٬ٴَ حٿَڃڀِ كيػنخ ٟڄَس ٫ن حٿْ٘زخنِ -

ًأٓڄو ّلَْ رن أرِ ٫ڄًَ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زي حهلل حٿل٠َڃِ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ: ٷخٽ 
  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:ٌٍٓٽ حهلل

ٙ طِحٽ ٣خثٴش ڃن أڃظِ ٫ڀَ حٿيّن ٧خىَّن ٿ٬يًىڂ ٷخىَّن ٙ ٠َّىڂ ڃن هخٿٴيڂ اٙ ڃخ 
أٛخريڂ ڃن ًٕحء كظَ ّؤطْيڂ أڃَ حهلل ًىڂ ٻٌٿٺ ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًأّن ىڂ ٷخٽ: رزْض 

 حٿڄٸيّ ًأٻنخٱ رْض حٿڄٸيّ.
 ٷخٽ ٫زي حهلل: - 
ن أنِ ٷي ٓڄ٬ظو أنخ ڃن حٿلټڂ كيػنخ حٿلټڂ رن ڃٌَٓ ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه ًأ٧-

كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ رن ڃ٤َف رن ِّّي حٿټنخنِ ٫ن ٫زْي حهلل رن ُكَ ٫ن ٫ڀِ رن 
ًٚ ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أُ حٿٜيٷش  ِّّي ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش أڅ ٍؿ

حهلل أً ٣ًَٷو ٳلپ ٳِ  أٳ٠پ ٷخٽ: ٧پ ٳ٤ٔخ١ ٳِ ٓزْپ حهلل أً هيڃش هخىځ ٳِ ٓزْپ
 ٓزْپ حهلل.

 آهَ كيّغ أرِ أڃخڃش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
 كيّغ أرِ ىني حٿيحٍُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن حٿڄٸَُ ٫زي حهلل رن ِّّي كيػنخ كٌْس  - 
ًٙ ّٸٌٽ: كيػنِ أرٌ ىني حٿيحٍُ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  كيػنخ أرٌ ٛوَ أنو ٓڄ٪ ڃټلٌ

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 ڃن ٷخځ ڃٸخځ ٍّخء ًٓڄ٬ش ٍحّخ حهلل ط٬خٿَ رو ٌّځ حٿٸْخڃش ًٓڄ٪.-
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 كيّغ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ كيػنخ أرٌ رټَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 

ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ؿزَْ ٫ن أرْو ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنز
 ًٓڀڂ ٷخٽ:

ْٓٴظق ٫ڀْټڂ حٿ٘خځ ًاڅ ريخ ڃټخنًخ ّٸخٽ ٿو: حٿ٣ٌٰش ٬ّنِ ىڃ٘ٶ ڃن هَْ ڃنخُٽ حٿڄٔڀڄْن -
 ٳِ حٿڄٚكڂ.

 كيّغ ٫زي حهلل رن حٿ٬ٔيُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
ِس ٫ن ٤٫خء كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٫َْٔ كيػنخ ّلَْ رن كڄ - 

 حٿوَحٓخنِ كيػنِ حرن ڃلَِّْ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿ٬ٔيُ ٍؿپ ڃن رنِ ڃخٿٺ رن كنزپ:
أنو ٷيځ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ نخّ ڃن أٛلخرو ٳٸخٿٌح ٿو: أكٴ٦ ٍكخٿنخ ػڂ -

طيهپ ًٻخڅ أَٰٛ حٿٸٌځ ٳٸ٠َ ٿيڂ كخؿظيڂ ػڂ ٷخٿٌح ٿو: أىهپ ٳٸخٽ: كخؿظٺ. ٷخٽ: كخؿظِ 
ض حٿيـَس ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: كخؿظٺ هَْ ڃن كٌحثـيڂ ٙ طليػنِ أنٸ٠

 طنٸ٤٪ حٿيـَس ڃخ ٷٌطپ حٿ٬يً.
 كيّغ ٫ـٌُ ڃن رنِ نڄَْ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٫ن أرِ  - 
 حٿٔڀْپ ٫ن ٫ـٌُ ڃن رنِ نڄَْ:

ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٜڀِ رخٿنخّ ًًؿيو اٿَ حٿزْض ٷخٽ: أنيخ ٓڄ٬ض حٿنز-
 ٳلٴ٨ض ڃنو ٍد حٯٴَ ٿِ ه٤خّخُ ًؿيڀِ.

 كيّغ حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن آڄخ٫ْپ رن أرِ ٳيّٺ كيػنخ حٿ٠لخٹ رن  - 

 ٬ذ ٫ن حٿڄَأس ڃن حٿڄزخ٬ّخص أنيخ ٷخٿض:٫زي حهلل ٫ڄن كيػو ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زي حهلل رن ٻ
ؿخءنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬و أٛلخرو ٳِ رنِ ٓڀڄش ٳٸَرنخ اٿْو ٬٣خڃًخ -

ٳؤٻپ ًڃ٬و أٛلخرو ػڂ ٷَرنخ اٿْو ًٌٟءًح ٳظٌٟؤ ػڂ أٷزپ ٫ڀَ أٛلخرو ٳٸخٽ: أٙ أهزَٻڂ 
َس حٿو٤خ اٿَ حٿڄٔخؿي رڄټٴَحص حٿو٤خّخ ٷخٿٌح: رڀَ ٷخٽ: آزخ٭ حٿٌٌٟء ٫ڀَ حٿڄټخٍه ًٻؼ

 ًحنظ٨خٍ حٿٜٚس ر٬ي حٿٜٚس.
 كيّغ ٓڀْڄخڅ رن ٫ڄًَ رن حٕكٌٙ ٫ن أڃو ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن  - 
 ٓڀْڄخڅ رن ٫ڄًَ رن حٕكٌٙ ٫ن أڃو:

س حٿ٬ٸزش ًحٿنخّ َّڃٌڅ ٳٸخٽ: ّخ أّيخ أنيخ ٗييص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ني ؿڄَ-
حٿنخّ ٙ طٸظڀٌح أً ٙ طيڀټٌح أنٴٔټڂ ًحٍڃٌح حٿـڄَس أً حٿـڄَحص رڄؼپ كَٜ حٿوٌٱ 

 ًأٗخٍ ٬ٗزش ر٤َٱ أٛز٬و حٿٔزخرش.
 كيّغ حڃَأس ؿخٍس ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

٬ّنِ حرن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حٿڄٸَُ كيػنخ ٬ْٓي - 
أرِ أٌّد كيػنِ أرٌ ٫َْٔ حٿوَحٓخنِ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ: كيػظنِ ؿخٍس ٿڀنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
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أنيخ ٻخنض طٔڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٫ني ٣ڀ٩ٌ حٿٴـَ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ -
ض اڅ ؿڄ٬يڄخ رٺ ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ ًڃن ٳظنش حٿٸزَ ٷخٽ أرٌ ٫َْٔ: ٳٸڀض ٿ٬زي حهلل: أٍأّ

 انٔخڅ ٷخٽ: ٳٸخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٷخٽ.
 كيّغ حٿ٬ٔيُ ٫ن أرْو ٫ن ٫ڄو ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ هخٿي ٫ن ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن  - 
 حٿ٬ٔيُ ٫ن أرْو ٫ن ٫ڄو ٷخٽ:

طو ٳټخڅ ّڄټغ ٳِ ٍٻ٫ٌو ًٓـٌىه ٷيٍ ٍڃٸض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٛٚ-
 ڃخ ّٸٌٽ: ٓزلخڅ حهلل ًرلڄيه ػٚػًخ.

 كيّغ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ ٫ن ّلَْ حٿزټخء ٫ن أرِ  - 

 ٍحٳ٪ ٷخٽ:
ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٻنض أٌٛ٭ ًُٕحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳليػننِ أنين ٿٔڄ٬-

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: حٿٌىذ رخٿٌىذ ًحٿٴ٠ش رخٿٴ٠ش ًُنًخ رٌُڅ ٳڄن ُحى أً حٓظِحى ٳٸي 
 أٍرَ.

 كيّغ حڃَأس ٍِٟ حهلل ٫نيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن ٫ڄًَ كيػنخ هخٿي  - 

 رن ٫ڄًَ ٫ن حرن كَڃڀش ٫ن هخٿظو ٷخٿض:
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٫خٛذ أٛز٬و ڃن ٿيٯش ٫ٸَد ٳٸخٽ: انټڂ  ه٤ذ ٌٍٓٽ-

طٸٌٿٌڅ ٙ ٫يً ًانټڂ ٙ طِحٿٌڅ طٸخطڀٌڅ ٫يًًح كظَ ّؤطِ ّؤؿٌؽ ًڃؤؿٌؽ ٫َحٝ حٿٌؿٌه 
 ٰٛخٍ حٿ٬ٌْڅ ٗيذ حٿ٬٘خٱ ڃن ٻپ كيد ّنٔڀٌڅ ٻؤڅ ًؿٌىيڂ حٿڄـخڅ حٿڄ٤َٷش.

 كيّغ حڃَأس ٍِٟ حهلل ٫نيخ.
نِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن ٫زي حٿٌحٍع كيػنخ ٍحٳ٪ رن ٓڀڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 حٕٗـ٬ِ كيػنِ كَ٘ؽ رن ُّخى حٕٗـ٬ِ ٫ن ؿيطو أځ أرْو أنيخ ٷخٿض:
هَؿض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯِحس هْزَ ًأنخ ٓخىّ ٓض نٌٔس ٳزڀٮ -

هَؿټن ًرؤڃَ َڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ڃ٬و نٔخء ٳؤٍٓپ اٿْنخ ٳٸخٽ: ڃخ أ
هَؿظن ٳٸڀنخ: هَؿنخ ننخًٽ حٿٔيخځ ًنٔٸِ حٿنخّ حٿٌّٔٶ ًڃ٬نخ ڃخ نيحًُ رو حٿـَكِ 
ًنِٰٽ حٿ٬َ٘ ًن٬ْن رو ٳِ ٓزْپ حهلل ٷخٽ: ٷڄن ٳخنَٜٳن ٳڀڄخ ٳظق حهلل ٫ڀْو هْزَ أهَؽ 

 ٿنخ ٓيخڃًخ ٻٔيخځ حٿَؿپ ٷڀض: ّخ ؿيس ڃخ أهَؽ ٿټن ٷخٿض: طڄًَح.
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ. كيّغ ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرخڅ كيػنخ أرٌ ٫ڄَحڅ كيػنخ ُىَْ  - 
ًٚ ٫ڀَ طٌؽ؟؟ ًأػنَ ٫ڀْو هًَْح ٫ن ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل  رن ٫زي حهلل ًٻخڅ ٫خڃ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
ٳ٪ ٷيڃْو ٳوَ ٳٸي رَثض ڃنو حٿٌڃش ًڃن ٍٻذ حٿزلَ ڃن نخځ ٫ڀَ اؿخٍ ٿْْ ٫ڀْو ڃخ ّي-

 اًح حٍطؾ ٳٸي رَثض ڃنو حٿٌڃش.
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 كيّغ ر٬ٞ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ حٿلَ رن  - 

ًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حٿْٜخف ٷخٽ َّٓؾ ٫ن حٿلَ ٫ن ىنْيس رن هخٿي ٫ن حڃَأطو ٫ن ر٬ٞ أ
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض:

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٜځ طٔ٪ ًُ حٿلـش ًٌّځ ٫خٌٍٗحء ًػٚػش أّخځ -
 ڃن ٻپ ٗيَ ٷخٽ ٫ٴخڅ: أًٽ اػنْن ڃن حٿ٘يَ ًهڄْْٔن.

 كيّغ ٍؿپ ڃن هؼ٬ڂ ٍِٟ حهلل ٫نو.
رن أرِ ٻؼَْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ  - 

 أرِ ىڄخځ حٿ٬٘زخنِ ٷخٽ: كيػنِ ٍؿپ ڃن هؼ٬ڂ ٷخٽ:
ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس طزٌٹ ٳٌٷٲ ًحص ٿْڀش ًحؿظڄ٪ ٫ڀْو -

أٛلخرو ٳٸخٽ: اڅ حهلل أ٤٫خنِ حٿڀْڀش حٿټنِّن ٻنِ ٳخٍّ ًحٿًَځ ًأڃينِ رخٿڄڀٌٹ ڃڀٌٹ 
ًڅ ڃن ڃخٽ حهلل ًّٸخطڀٌڅ ٳِ ٓزْپ حهلل ٷخٿيخ كڄَْ حٕكڄَّن ًٙ ڃڀٺ اٙ هلل ّؤطٌڅ ّؤهٌ

 ػٚػًخ.
 كيّغ ٍؿپ ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ كيػنخ كْٜن ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي  - 
 ٫ن ٍؿپ ڃن ٷٌڃو ٷخٽ:

َِ هخطڂ ڃن ًىذ ٳؤهٌ ؿَّيس ٳ٠َد ريخ - ىهڀض ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀ
ح٣َكو ٷخٽ: ٳوَؿض ٳ٤َكظو ػڂ ٫يص اٿْو ٳٸخٽ: ڃخ ٳ٬پ حٿوخطڂ ٷخٽ: ٷڀض ٻٴِ ًٷخٽ: 

 ٣َكظو ٷخٽ: انڄخ أڃَطٺ أڅ طٔظڄظ٪ رو ًٙ ط٤َكو.
 كيّغ ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ حٿڄِنِ ٍِٟ حهلل ٫نو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٷخٽ: - 
ٿڄِنِ ٳيهپ ٗخرخڅ ڃن ًٿي ٫ڄَ ٳٜڀْخ ٍٻ٬ظْن ر٬ي ٻنض ؿخٿًٔخ ڃ٪ ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ح-

حٿ٬َٜ ٳؤٍٓپ اٿْيڄخ ٳي٫خىڄخ ٳٸخٽ: ڃخ ىٌه حٿٜٚس حٿظِ ٛڀْظڄخىخ ًٷي ٻخڅ أرٌٻڄخ ّنيَ 
٫نيخ ٷخٙ: كيػظنخ ٫خث٘ش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيخ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚىڄخ 

 ٫نيىخ ٳٔټض ٳڀڂ َّى ٫ڀْيڄخ ْٗجًخ.
 ٫نو.كيّغ ٍؿپ ٍِٟ حهلل 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ أرٌ حٿڄڀْق ٫ن ڃلڄي رن هخٿي  - 
 ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ًٻخڅ ٿـيه ٛلزش:

أنو هَؽ ُحثًَح ٿَؿپ ڃن اهٌحنو ٳزڀٰو ٗټخطو ٷخٽ: ٳيهپ ٫ڀْو ٳٸخٽ: أطْظٺ ُحثًَح ٫خثيًح -
ٳزڀٰظنِ ٗټخطٺ ٳټخنض  ًڃزًَ٘ح ٷخٽ: ٻْٲ ؿڄ٬ض ىٌح ٻڀو ٷخٽ: هَؿض ًأنخ أٍّي ُّخٍطٺ

٫ْخىس ًأرَ٘ٹ رِ٘ء ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: اًح ٓزٸض ٿڀ٬زي ڃن 
حهلل ڃنِٿش ٿڂ ّزڀٰيخ ر٬ڄڀو حرظٚه حهلل ٳِ ؿٔيه أً ٳِ ڃخٿو أً ٳِ ًٿيه ػڂ ٛزَه كظَ ّزڀٰو 

 حٿڄنِٿش حٿظِ ٓزٸض ٿو ڃنو.
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  ٫نو.كيّغ أرِ ڃ٬ٌٔى ٫ٸزش رن ٫ڄًَ حٕنٜخٍُ ٍِٟ حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٫ڄًَ حٿْ٘زخنِ ٫ن  - 

 أرِ ڃ٬ٌٔى حٕنٜخٍُ ٷخٽ:
أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أري٩ رِ ٳخكڄڀنِ ٷخٽ: -

و ٷخٽ: ٳٸخٽ ٌٍٓٽ ٳٸخٽ: ٿْْ ٫نيُ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٍؿپ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٳٚ أىٿو ٫ڀَ ڃن ّلڄڀ
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃن ىٽ ٫ڀَ هَْ ٳڀو ڃؼپ أؿَ ٳخ٫ڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن آڄخ٫ْپ رن ٍؿخء ٫ن  - 
 أًّ رن ٟڄ٬ؾ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى حٕنٜخٍُ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ٳبڅ ٻخنٌح ٳِ حٿٸَحءس ٌٓحء ٳؤ٫ڀڄيڂ رخٿٔنش ٳؤٷيڃيڂ ىـَس  ّئځ حٿٸٌځ أٷَإىڂ ٿټظخد حهلل-
ًٚ ٳِ ٓڀ٤خنو ًٙ طـڀْ ٫ڀَ  ٳبڅ ٻخنٌح ٳِ حٿيـَس ٌٓحء ٳؤٻزَىڂ ٓنًخ ًٙ طئڃن ٍؿ

 طټَڃظو ٳِ رْظو كظَ ّؤًڅ ٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٷخٽ: أنزؤنخ حٿيٓظٌحثِ ًِّّي أنزؤنخ  - 

كيػنخ كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن أرِ ٫زي حهلل حٿـيٿِ ٫ن ٫ٸزش رن ٫ڄًَ أرِ  حٿيٓظٌحثِ
 ڃ٬ٌٔى ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٻخڅ ٌّطَ ڃن أًٽ حٿڀْپ ًأ٤ًٓو ًآهَه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ كيػنِ أرِ  - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٫ن كټْڂ رن أٳڀق ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٫ن حٿنزِ

ٿڀڄٔڀڂ ٫ڀَ حٿڄٔڀڂ أٍر٪ هٚٽ: أڅ ّـْزو اًح ى٫خه ًّ٘ڄظو اًح ٤٫ْ ًاًح ڃَٝ أڅ -
 ٬ٌّىه ًاًح ڃخص أڅ ّ٘ييه.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن آڄخ٫ْپ كيػنخ ٷْْ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٷخٽ: - 
ٽ: حّٗڄخڅ ىينخ حّٗڄخڅ ىينخ أٗخٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه نلٌ حٿْڄن ٳٸخ-

ًاڅ حٿٸٌٔس ًٯڀ٦ حٿٸڀٌد ٳِ حٿٴيحىّن ٫ني أٌٛٽ أًنخد حٗرپ كْغ ٤ّڀ٪ ٷَنخ حٿ٤ْ٘خڅ 
 ٳِ ٍر٬ْش ًڃ٠َ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنِ ٷْْ رن أرِ  - 
 كخُځ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٫ٸزش رن ٫ڄًَ ٷخٽ:

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: انِ أطؤهَ ٫ن ٛٚس حٿٰيحس ڃن أؿپ ٳٚڅ ڃڄخ أطَ ٍؿپ حٿنزِ ٛڀَ ح-
٤ّْپ رنخ ٳڄخ ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٗي ٯ٠زًخ ٳِ ڃ٨٫ٌش ڃنو ٌّڃجٌ ٳٸخٽ: ّخ 
أّيخ حٿنخّ اڅ ڃنټڂ ٿڄنٴَّن ٳؤّټڂ ڃخ ٛڀَ رخٿنخّ ٳڀْظـٌُ ٳبڅ ٳْيڂ حٿ٬٠ْٲ ًحٿټزَْ ًًح 

 حٿلخؿش.
أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٓٴْخڅ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ٍر٬ِ ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 ڃ٬ٌٔى ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ڃڄخ أىٍٹ حٿنخّ ڃن ٻٚځ حٿنزٌس حًٕٿَ اًح ٿڂ طٔظق ٳخٛن٪ ڃخ ٗجض ٷخٽ حرن ڃخٿٺ كيػنخ -

حٿٴ٠پ رن حٿلزخد كيػنخ حٿٸ٬نزِ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ٍر٬ِ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: اڅ ڃڄخ أىٍٹ حٿنخّ ڃن ٻٚځ حٿنزٌس حًٕٿَ اًح ٿڂ ٫ن حٿنزِ 

 طٔظق ٳخٛن٪ ڃخ ٗجض.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش كيػنخ ُحثيس ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن  - 
 ٫ٸزش رن ٫ڄًَ أرِ ڃ٬ٌٔى ٷخٽ:

ْلخڃپ ٳْـِء رخٿڄي: ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَ رخٿٜيٷش ٳْن٤ڀٶ أكينخ ٳ-
 ًاڅ ٿز٠٬يڂ حٿٌْځ ڃخثش أٿٲ ٷخٽ ٗٸْٶ ٳَأّض أنو ٬َّٝ رنٴٔو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٫ن ٫زي حهلل رن  - 
 ِّّي ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى حٕنٜخٍُ ٷخٽ: ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 نٴٸش حٿَؿپ ٫ڀَ أىڀو ّلظٔزيخ ٛيٷش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀڄش ٫ن ٫ْخٝ رن ٫ْخٝ  - 

 ٫ن أرْو ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٷخٽ:
ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤زو ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ: اڅ ٳْټڂ -

ػْن ڃنخٳٸْن ٳڄن ٓڄْض ٳڀْٸڂ ػڂ ٷخٽ: ٷڂ ّخ ٳٚڅ ٷڂ ّخ ٳٚڅ ٷڂ ّخ ٳٚڅ كظَ ٓڄَ ٓظش ًػٚ
ًٚ ػڂ ٷخٽ: اڅ ٳْټڂ أً ڃنټڂ ٳخطٸٌح حهلل ٷخٽ: ٳڄَ ٫ڄَ ٫ڀَ ٍؿپ ڃڄن ٓڄَ ڃٸن٪ ٷي  ٍؿ
ٻخڅ ٬َّٳو ٷخٽ: ڃخٿٺ ٷخٽ: ٳليػو رڄخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ر٬يًح ٿٺ 

 ٓخثَ حٿٌْځ.
ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀڄش ٫ن ٍؿپ ٫ن أرْو  - 

 ٓٴْخڅ: أٍحه ٫ْخٝ رن أرِ ٫ْخٝ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٷخٽ:
 ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن ارَحىْڂ  - 

 حٿظْڄِ ٫ن أرْو ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى:
ْو ًٓڀڂ ًحهلل هلل أٷيٍ ٫ڀْٺ ڃنٺ أنو ٻخڅ ٠َّد ٯٚڃًخ ٿو ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ-

 ٫ڀْو ٷخٽ: ّخ نزِ حهلل ٳبنِ أ٫ظٸو ٿٌؿو حهلل ٫ِ ًؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ  - 

 ٫ڄًَ حٿْ٘زخنِ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى أنو ٷخٽ:
ًٿټن حثض ٳٚنًخ  أطَ ٍؿپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿو ٳٸخٽ: ڃخ ٫نيُ ڃخ أ٤٫ْٺ-

ٳؤطَ حٿَؿپ ٳؤ٤٫خه ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃن ىٽ ٫ڀَ هَْ ٳڀو ڃؼپ أؿَ 
 ٳخ٫ڀو أً ٫خڃڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ: ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ًكيػنخ آلخٵ أهزَنِ  - 
ٍُ ٳِ كيّغ ٫زي ڃخٿٺ ٫ن ن٬ْڂ رن ٫زي حهلل حٿڄـڄَ أڅ ڃلڄيًح رن ٫زي حهلل رن ُّي حٿنٜخ

حٿَكڄن ٫ًزي حهلل رن ُّي ىٌ حٿٌُ ٻخڅ أٍُ حٿنيحء رخٿٜٚس أهزَه ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى 
 حٕنٜخٍُ أنو ٷخٽ:

أطخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃـڀْ ٬ٓي رن ٫زخىس ٳٸخٽ ٿو رَْ٘ رن ٬ٓي -
ٛڀَ أڃَنخ حهلل أڅ نٜڀِ ٫ڀْٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳټْٲ نٜڀِ ٫ڀْٺ ٷخٽ: ٳٔټض ٌٍٓٽ حهلل 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ طڄنْنخ أنو ٿڂ ّٔؤٿو ػڂ ٷخٽ: ٷٌٿٌح حٿڀيڂ ٛپ ٫ڀَ ڃلڄي ٫ًڀَ آٽ 
ڃلڄي ٻڄخ ٛڀْض ٫ڀَ ارَحىْڂ ًرخٍٹ ٫ڀَ ڃلڄي ٻڄخ رخٍٻض ٫ڀَ ارَحىْڂ ٳِ حٿ٬خٿڄْن 

 انٺ كڄْي ڃـْي ًحٿٔٚځ ٻڄخ ٷي ٫ڀڄظڂ.
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ن أنْ ٫ن حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ: ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ر - 
ٗيخد حٿِىَُ أڅ ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ أهَ حٿٜٚس ٌّڃًخ ٳيهپ ٫ڀْو ٫ًَس رن حٿِرَْ 
ٳؤهزَه أڅ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش أهَ حٿٜٚس ٌّڃًخ ًىٌ رخٿټٌٳش ٳيهپ ٫ڀْو أرٌ ڃ٬ٌٔى 

 حٕنٜخٍُ ٳٸخٽ:
ڃخ ىٌح ّخ ڃَْٰس أٿْْ ٷي ٫ڀڄض أڅ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ نِٽ ٳٜڀَ ٳٜڀَ ٌٍٓٽ حهلل -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٛڀَ ٳٜڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ: ريٌح أڃَص  ٛڀَ
ٳٸخٽ ٫ڄَ ٿ٬ًَس رن حٿِرَْ أ٫ڀڂ ڃخ طليع رو ّخ ٫ًَس أً أڅ ؿزَّپ ىٌ حٿٌُ أٷخځ ٿٌَٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷض حٿٜٚس ٳٸخٽ ٫ًَس: ٻٌٿٺ ٻخڅ رَْ٘ رن أرِ ڃ٬ٌٔى ّليع 

 ٫ن أرْو.
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي ح - 

 حٿظْڄِ ٫ن أرْو ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٷخٽ:
رْنخ أنخ أَٟد ڃڄڀٌٻًخ ٿِ اً ٍؿپ ّنخىُ ڃن هڀٴِ ح٫ڀڂ ّخ أرخ ڃ٬ٌٔى ح٫ڀڂ ّخ أرخ ڃ٬ٌٔى -

ٌح ٳخٿظٴض ٳبًح رٌَٓٽ حهلل ٛڀٍٚ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ًحهلل هلل أٷيٍ ٫ڀْٺ ڃنٺ ٫ڀَ ى
 ٷخٽ: ٳلڀٴض ٙ أَٟد ڃڄڀٌٻًخ ٿِ أريًح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ى٘خځ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ رن أرِ ػخرض  - 
٫ن حٿٸخٓڂ رن حٿلخٍع ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى حٕنٜخٍُ ٷخٽ: 

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸَّٖ:
ًٙ ٳبًح ٳ٬ڀظڂ ًٿٺ ٓڀ٢ حهلل ٫ڀْټڂ  اڅ ىٌح حٕڃَ ٙ- ِّحٽ ٳْټڂ ًأنظڂ ًٙطو كظَ طليػٌح أ٫ڄخ

 َٗحٍ هڀٸو ٳخٿظلٌٻڂ ٻڄخ ّڀظلَ حٿٸ٠ْذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٷخٽ: ٳخٿظلٌٻڂ ًٻٌٿٺ  - 

 ٷخٽ أرٌ حكڄي ًٷخٽ: ٳخٿظلٌٻڂ ٷخٽ أرٌ ن٬ْڂ: ٻڄخ ّڀظلَ حٿٸ٠ْذ.
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ك - 

 ٫ڄًَ حٿْ٘زخنِ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى:
ًٚ طٜيٵ رنخٷش ڃو٤ٌڃش ٳِ ٓزْپ حهلل ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْؤطْن - أڅ ٍؿ

 أً ٿظؤطْن رٔز٬ڄخثش نخٷش ڃو٤ٌڃش.
ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ: ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ - 

 أرخ ٫ڄًَ حٿْ٘زخنِ ٳٌٻَه ًٿڂ ّ٘ٺ ٷخٽ: ٿظؤطْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن كڄخى أنزؤنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ  - 

 كيػنخ ٓخٿڂ حٿزَحى ٷخٽ:
خڅ ىهڀنخ ٫ڀَ أرِ ڃ٬ٌٔى حٕنٜخٍُ ٳٔؤٿنخه ٫ن حٿٜٚس ٳٸخٽ: أٙ أٛڀِ رټڂ ٻڄخ ٻ-

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٷخٽ: ٳٸخځ ٳټزَ ًٍٳ٪ ّيّو ػڂ ٍٻ٪ ٳٌٟ٪ ٻٴْو 
٫ڀَ ٍٻزظْو ًؿخٳَ رْن ار٤ْو ٷخٽ: ػڂ ٷخځ كظَ حٓظٸَ ٻپ ِٗء ڃنو ػڂ ٓـي ٳٌٟ٪ ٻٴْو 

 ًؿخٳَ رْن ار٤ْو ٷخٽ: ػڂ ٷخځ كظَ حٓظٸَ ٻپ ِٗء ڃنو ػڂ ٛڀَ أٍر٪ ٍٻ٬خص ىټٌح.
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كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
٫ڄًَ حٿْ٘زخنِ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٍٳ٬و ًٷخٽ ٗخًحڅ ڃَس: ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٷخٽ:
 حٿڄٔظ٘خٍ ڃئطڄن ًًٻَ ٗخًحڅ أ٠ًّخ كيّغ حٿيحٽ ٫ڀَ حٿوَْ ٻٴخ٫ڀو.-
أرِ ٓخٿڂ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ رن - 

حٿٸخٓڂ رن حٿلَع ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸَّٖ:

اڅ ىٌح حٕڃَ ٙ ِّحٽ ٳْټڂ ًأنظڂ ًٙ طو ڃخ ٿڂ طليػٌح ٳبًح ٳ٬ڀظڂ ًٿٺ ٓڀ٢ حهلل ٫ڀْټڂ َٗحٍ -
 هڀٸو ًحٿظلٌٻڂ ٻڄخ ّڀظلَ حٿٸ٠ْذ.
 ٫نو. ًڃن كيّغ ػٌرخڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ًكـخؽ ٷخٙ: كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرِ ٷزْپ  - 
ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ ٫زي حٿَكڄن حٿڄَُ ّٸٌٽ: ٷخٽ كـخؽ ٫ن أرِ ٷزْپ كيػنِ أرٌ ٫زي 

 حٿَكڄن حٿـزٚنِ أنو ٓڄ٪ ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
ْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃخ أكذ أڅ ٿِ حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ ريٌه حّٓش ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-

}ّخ ٫زخىُ حٿٌّن أَٓٳٌح ٫ڀَ أنٴٔيڂ ٙ طٸن٤ٌح ڃن ٍكڄش حهلل اڅ حهلل ّٰٴَ حٿٌنٌد ؿڄ٬ًْخ 
انو ىٌ حٿٰٴٌٍ حٿَكْڂ{ ٳٸخٽ ٍؿپ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳڄن أَٗٹ ٳٔټض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ: اٙ ڃن أَٗٹ ػٚع ڃَحص.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿلخىس كيػنِ  - 

 كڄْي حٿ٘خڃِ ٫ن ٓڀْڄخڅ حٿڄْينِ ٫ن ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓخٳَ آهَ ٫ييه ربنٔخڅ ڃن أىڀو ٳخ٣ڄش ًأًٽ -

٣ڄش ٷخٽ: ٳٸيځ ڃن ٯِحس ٿو ٳؤطخىخ ٳبًح ىٌ ّڄٔق ٫ڀَ رخريخ ًٍأٍ ڃن ّيهپ ٫ڀْو اًح ٷيځ ٳخ
٫ڀَ حٿلٔن ًحٿلْٔن ٷڀزْن ڃن ٳ٠ش ٳَؿ٪ ًٿڂ ّيهپ ٫ڀْيخ ٳڀڄخ ٍأص ًٿٺ ٳخ٣ڄش ٧نض 
أنو ٿڂ ّيهپ ٫ڀْيخ ڃن أؿپ ڃخ ٍأٍ ٳيظټض حٿٔظَ ًن٫ِض حٿٸڀزْن ڃن حٿٜزْْن ٳٸ٬٤ظيڄخ 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىڄخ ّزټْخڅ ٳزټَ حٿٜزْخڅ ٳٸٔڄظو رْنيڄخ ٳخن٤ڀٸخ اٿَ ٌٍٓٽ 
ٳؤهٌه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنيڄخ ٳٸخٽ: ّخ ػٌرخڅ حًىذ اٿَ رنِ ٳٚڅ أىپ رْض 
رخٿڄيّنش ًحٗظَ ٿٴخ٣ڄش ٷٚىس ڃن ٫ٜذ ًٌٓحٍّن ڃن ٫خؽ ٳبڅ ىئٙء أىپ رْظِ ًٙ 

 أكذ أڅ ّؤٻڀٌح ٣ْزخطيڂ ٳِ كْخطيڂ حٿينْخ.
رِ كيػنخ آلخٵ رن ٫َْٔ ًأرٌ حٿْڄخڅ ًىٌح كيّغ آلخٵ ٷخٙ: كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ٍحٗي رن ىحًى حٕڃڀٌٻِ ٫ن أرِ أٓڄخء حٿَكزِ ٫ن ػٌرخڅ 
ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃَْٔ 

 ٿو:
ٿؾ ٍؿپ ٫ڀَ نخٷش ٿو ٬ٛزش ٳٔٸ٢ انخ ڃيٿـٌڅ ٳٚ ّيٿـن ڃ٬ٜذ ًٙ ڃ٬٠ٲ ٳؤى-

ٳخنيٷض ٳوٌه ٳڄخص ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿٜٚس ٫ڀْو ػڂ أڃَ ڃنخىًّخ 
 ّنخىُ ٳِ حٿنخّ اڅ حٿـنش ٙ طلپ ٿ٬خٙ اڅ حٿـنش ٙ طلپ ٿ٬خٙ ػٚع ڃَحص.
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن أرِ ٫ڄخٍ ٗيحى ٫ن - 
 أرِ أٓڄخء حٿَكزِ ٫ن ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى أڅ ّنَٜٱ ڃن ٛٚطو حٓظٰٴَ ػٚع -
 ڃَحص ػڂ ٷخٽ: حٿڀيڂ أنض حٿٔٚځ ًڃنٺ حٿٔٚځ طزخٍٻض ّخ ًح حٿـٚٽ ًحٗٻَحځ.

َ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃ - 
 حٿ٬خٿْش ٫ن ػٌرخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ڃن ّظټٴپ ٿِ رٌحكيس ًأطټٴپ ٿو رخٿـنش ٷخٽ ػٌرخڅ أنخ ٷخٽ: ٙ طٔؤٽ حٿنخّ ٬ّنِ ْٗجًخ ٷخٽ: -
 ن٬ڂ ٷخٽ: ٳټخڅ ٙ ّٔؤٽ.

رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ حرن ٫ْخٕ ٫ن ڃلڄي - 
حٿڄيخؿَ ٫ن حٿ٬زخّ رن ٓخٿڂ حٿڀوڄِ ٷخٽ: ر٬غ ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ اٿَ أرِ ٓٚځ 
حٿلزِ٘ ٳلڄپ اٿْو ٫ڀَ حٿزَّي ٿْٔؤٿو ٫ن حٿلٌٝ ٳٸيځ رو ٫ڀْو ٳٔؤٿو ٳٸخٽ: ٓڄ٬ض ػٌرخڅ 

 ّٸٌٽ:
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: اڅ كٌِٟ ڃن ٫يڅ اٿَ ٫ڄخڅ حٿزڀٸخء -

ٿڀزن ًأكڀَ ڃن حٿ٬ٔپ ًأٻخًّزو ٫يى حٿنـٌځ ڃن َٗد ڃنو َٗرش ٿڂ ڃخإه أٗي رْخًٟخ ڃن ح
٨ّڄؤ ر٬يىخ أريًح أًٽ حٿنخّ ًًٍىًح ٫ڀْو ٳٸَحء حٿڄيخؿَّن ٳٸخٽ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍِٟ 
حهلل ط٬خٿَ ٫نو: ڃن ىڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ىڂ حٿ٬٘غ ٍإًًٓخ حٿينْ ػْخرًخ حٿٌّن ٙ ّنټلٌڅ 

ٳٸخٽ ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ: ٿٸي نټلض حٿڄظن٬ڄخص  حٿڄظن٬ڄخص ًٙ طٴظق ٿيڂ أرٌحد حٿٔيى
ًٳظلض ٿِ حٿٔيى اٙ أڅ َّكڄنِ حهلل ًحهلل ٙ ؿَځ أڅ ٙ أىىن ٍأِٓ كظَ ٬ّ٘غ ًٙ 

 أٯٔپ ػٌرِ حٿٌُ ّڀِ ؿٔيُ كظَ ّظٔن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ ڃن ٻظخرو كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ْٗن  - 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ 
 ّٸٌٽ:

ًٚ أً ٷ٤٪ ٗـَس ڃؼڄَس أً ًرق ٗخس ٗىخريخ ٿڂ - ڃن ٷظپ ًَْٰٛح أً ٻزًَْح أً أكَٵ نو
 َّؿ٪ ٻٴخٳًخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ًأرخڅ ٷخٙ: كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٓخٿڂ ٫ن  - 
 خڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:ڃ٬يحڅ ٫ن ػٌر

 ڃن ٳخٍٵ حٿًَف حٿـٔي ًىٌ رَُء ڃن ػٚع ىهپ حٿـنش حٿټزَ ًحٿيّن ًحٿٰڀٌٽ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن  - 

 ٸخٽ:ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٷخٽ: ٷْپ ٿؼٌرخڅ: كيػنخ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ
َِ ًٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃخ ڃن ڃٔڀڂ ّٔـي هلل - طټٌرٌڅ ٫ڀ

 ٓـيس اٙ ٍٳ٬و حهلل ريخ ىٍؿش ًك٢ ٫نو ريخ ه٤ْجش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن ٗيَ رن  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٫ن ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 أٳ٤َ حٿلخؿڂ ًحٿڄلـٌځ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿـٌىُ ٫ن رڀؾ  - 
 ٫ن أرِ ْٗزش حٿڄيَُ ٷخٽ:

٫ڀْو  ًٻخڅ ٷخٙ حٿنخّ رٸ٤ٔن٤ْنْش ٷخٽ: ٷْپ ٿؼٌرخڅ: كيػنخ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
 ًٓڀڂ ٷخٽ: ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخء ٳؤٳ٤َ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن  - 
أرِ ٷٚرش ٫ن أٓڄخء ٫ن ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 خه حٿڄٔڀڂ ٳيٌ ٳِ ڃوَٳش حٿـنش.اًح ٫خى حٿَؿپ حٿڄٔڀڂ أه-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ ٷخٽ: ٷڀض ٕرِ  - 

حٿ٬خٿْش: ڃخ ػٌرخڅ ٷخٽ: ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ػٌرخڅ: أنخ ٳټخڅ ٙ ّٔؤٽ أكيًح ْٗجًخ. ڃن طټٴپ ٿِ أڅ ٙ ّٔؤٽ ْٗجًخ ًأطټٴپ ٿو رخٿـنش ٳٸخٽ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش  - 

 ٫ن أرِ أٓڄخء حٿَكزِ ٫ن ػٌرخڅ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
 اًح ٫خى حٿَؿپ أهخه ٳبنو ٳِ أهَحٱ حٿـنش كظَ َّؿ٪.-
يػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ٤ن كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 ٫ن ڃ٬يحڅ رن أرِ ٣ڀلش ٫ن ػٌرخڅ أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ڃن طز٪ ؿنخُس ٳڀو ٷَْح١ ًڃن ٗيي ىٳنيخ ٳڀو ٷَْح٣خڅ ٷْپ: ًڃخ حٿٸَْح٣خڅ ٷخٽ: -

 أَٰٛىڄخ ڃؼپ أكي.
ٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ض حًُٕح٫ِ ّٸٌٽ: كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ح - 

 حٿٌٿْي رن ى٘خځ حٿڄ٤ْ٬ِ كيػنِ ڃ٬يحڅ رن أرِ ٣ڀلش حٿ٬ْڄَُ ٷخٽ:
ٿٸْض ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض: أهزَنِ ر٬ڄپ أ٫ڄڀو ّيهڀنِ حهلل -

خٿؼش ٳٸخٽ: ٓؤٿض رو حٿـنش أً ٷخٽ: ٷڀض رؤكذ ح٫ٕڄخٽ اٿَ حهلل ٳٔټض ػڂ ٓؤٿظو ػڂ ٓؤٿظو حٿؼ
٫ن ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٫ڀْٺ رټؼَس حٿٔـٌى ٳبنٺ ٙ طٔـي هلل 
ٓـيس اٙ ٍٳ٬ٺ حهلل ريخ ىٍؿش ًك٢ ٫نٺ ريخ ه٤ْجش ٷخٽ ڃ٬يحڅ ػڂ ٿٸْض أرخ حٿيٍىحء 

 ٳٔؤٿظو ٳٸخٽ ٿِ ڃؼپ ڃخ ٷخٽ ٿِ ػٌرخڅ.
ح٫ٕڄٖ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن ػٌرخڅ ٷخٽ: كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ  - 

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
حٓظٸْڄٌح ًٿن طلٌٜح ًح٫ڀڄٌح أڅ هَْ أ٫ڄخٿټڂ حٿٜٚس ًٿن ّلخٳ٦ ٫ڀَ حٿٌٌٟء اٙ -

 ڃئڃن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ڄن كيػو ٫ن  - 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ:ػٌرخڅ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 أّڄخ حڃَأس ٓؤٿض ًُؿيخ حٿ٤ٚٵ ڃن ٯَْ ڃخ رؤّ ٳلَحځ ٫ڀْيخ ٍحثلش حٿـنش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ڄن كيػو ٫ن  - 

 ػٌرخڅ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
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ٳِ ٓزْپ حهلل أً ٫ڀَ أٛلخرو  اڅ أٳ٠پ ىّنخٍ ىّنخٍ أنٴٸو ٍؿپ ٫ڀَ ٫ْخٿو أً ٫ڀَ ىحرظو-
 ٳِ ٓزْپ حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ٬ّْٖ  - 
 رن حٿٌٿْي رن ى٘خځ ٫ن ڃ٬يحڅ ٫ن أرِ حٿيٍىحء:

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخء ٳؤٳ٤َ ٷخٽ: ٳڀٸْض ػٌرخڅ ٳِ ڃٔـي ىڃ٘ٶ ٳٔؤٿظو -
 خٽ: أنخ ٛززض ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٌٟءه.٫ن ًٿٺ ٳٸ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ  - 
 ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ أٓڄخء ٫ن ػٌرخڅ:

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ ٫ڀَ ٍؿپ ّلظـڂ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٳٸخٽ: أٳ٤َ -
 .حٿلخؿڂ ًحٿڄلـٌځ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ػٌٍ ٫ن ٍحٗي رن ٬ٓي ٫ن ػٌرخڅ  - 
 ٷخٽ:

ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٓش ٳؤٛخريڂ حٿزَى ٳڀڄخ ٷيڃٌح ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ -
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗټٌح اٿْو ڃخ أٛخريڂ ڃن حٿزَى ٳؤڃَىڂ أڅ ّڄٔلٌح ٫ڀَ حٿ٬ٜخثذ 

 ًحٿظٔخهْن.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ ٬ٗزش كيػنخ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٓخٿڂ ٫ن كيػنخ  - 

 ڃ٬يحڅ ٫ن ػٌرخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ڃن ٛڀَ ٫ڀَ ؿنخُس ٳڀو ٷَْح١ ٳبڅ ٗيي ىٳنيخ ٳڀو ٷَْح٣خڅ حٿٸَْح١ ڃؼپ أكي.-
ٷْْ ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ڃلڄي رن  - 

 حٿَكڄن رن ِّّي ٫ن ػٌرخڅ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ڃن ّظٸزپ ٿِ رٌحكيس ًأطٸزپ ٿو رخٿـنش ٷخٽ: ٷڀض: أنخ ٷخٽ: ٙ طٔؤٽ حٿنخّ ْٗجًخ ٳټخڅ ػٌرخڅ -

 ّٸ٪ ٣ٌٓو ًىٌ ٍحٻذ ٳٚ ّٸٌٽ ٕكي: نخًٿنْو كظَ ّنِٽ ٳْظنخًٿو.
ٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫َْٔ ٫ن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ً - 

 رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ػٌرخڅ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
اڅ حٿَؿپ ٿْلَځ حٿَُٵ رخٿٌنذ ّْٜزو ًٙ َّى حٿٸيٍ اٙ حٿي٫خء ًٙ ِّّي ٳِ حٿ٬ڄَ اٙ -

 حٿزَ.
ي ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن َّٗٺ ٫ن ٫ڀِ رن ُّ - 

 ػٌرخڅ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 اًح ٍأّظڂ حٿَحّخص حٿٌٔى ٷي ؿخءص ڃن ٷزپ هَحٓخڅ ٳخثظٌىخ ٳبڅ ٳْيخ هڀْٴش حهلل حٿڄييُ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن ػٌرخڅ ٷخٽ: ٷخٽ  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ْڄٌح ٿٸَّٖ ڃخ حٓظٸخڃٌح ٿټڂ.حٓظٸ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٫ْخٝ ٫ن ٫زي حهلل رن ُّي ٫ن أرِ  - 

ح٬ٕٗغ حٿٜن٬خنِ ٫ن أرِ أٓڄخء حٿَكزِ ٫ن ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
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 ٷْپ: ًڃخ هَٳش حٿـنش ٷخٽ: ؿنخىخ. ڃن ٫خى ڃ٠ًَّخ ٿڂ ِّٽ ٳِ هَٳش حٿـنش-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٫ن ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن  - 

 ڃ٬يحڅ رن أرِ ٣ڀلش ٫ن ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ڃن ٳخٍٵ حٿًَف حٿـٔي ًىٌ رَُء ڃن ػٚع حٿټزَ ًحٿٰڀٌٽ ًحٿيّن ٳيٌ ٳِ حٿـنش أً -

 زض ٿو حٿـنش.ًؿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃ٬خًّش ٬ّنِ حرن ٛخٿق  - 

 ٫ن أرِ حٿِحىَّش ٫ن ؿزَْ ٫ن ػٌرخڅ ٷخٽ:
ًرق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٟلْش ػڂ ٷخٽ: ّخ ػٌرخڅ أٛڀق ٿلڂ ىٌه حٿ٘خس ٷخٽ: -

 ٳڄخ ُٿض أ٬٣ڄو ڃنيخ كظَ ٷيځ حٿڄيّنش.
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن آَحثْپ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٓخٿڂ رن كيػنخ ٫ز - 

 أرِ حٿـ٬ي ٫ن ػٌرخڅ ٷخٽ:
ٿڄخ أنِٿض }حٿٌّن ّټنًِڅ حٿٌىذ ًحٿٴ٠ش ًٙ ّنٴٸٌنيخ ٳِ ٓزْپ حهلل{ ٷخٽ: ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٬ٞ أٓٴخٍه ٳٸخٽ ر٬ٞ أٛلخرو: ٷي نِٽ ٳِ حٿٌىذ 
ٳڀٌ أنخ ٫ڀڄنخ أُ حٿڄخٽ هَْ حطوٌنخه ٷخٽ: أٳ٠ڀو ٿٔخنًخ ًحٻًَح ًٷڀزًخ ٗخٻًَح ًحٿٴ٠ش ڃخ نِٽ 

 ًًُؿش ڃئڃنش ط٬ْنو ٫ڀَ اّڄخنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن أٌّد ٫ن أرِ  - 

 ٷٚرش ٫ن أرِ أٓڄخء ٫ن ػٌرخڅ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 هخٱ ٫ڀَ أڃظِ حٕثڄش حٿڄ٠ڀْن.انڄخ أ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد كيػنخ كڄخى ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش  - 

 ٫ن أرِ أٓڄخء ٫ن ػٌرخڅ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 انڄخ أهخٱ ٫ڀَ أڃظِ حٕثڄش حٿڄ٠ڀْن.-

 ًرو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٫ِ ًؿپ ًُُ ٿِ حٍٕٝ أً ٷخٽ: اڅ ٍرِ ًٍُ ٿِ حٍٕٝ ٳَأّض ڃ٘خٍٳيخ اڅ حهلل-

ًڃٰخٍريخ ًاڅ ڃڀٺ أڃظِ ْٓزڀٮ ڃخ ًُُ ٿِ ڃنيخ ًانِ أ٤٫ْض حٿټنِّن حٕكڄَ ًحٕرْٞ 
ًانِ ٓؤٿض ٍرِ ٕڃظِ أڅ ٙ ّيڀټٌح رٔنش ر٬خڃش ًٙ ّٔڀ٢ ٫ڀْيڂ ٫يًًح ڃن ٌٍٓ أنٴٔيڂ 

ڃلڄي انِ اًح ٷ٠ْض ٷ٠خء ٳبنو ٙ َّى ًٷخٽ  ّٔظزْق ر٠ْظيڂ ًاڅ ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٷخٽ: ّخ
ٌّنْ ٙ َّى ًانِ أ٤٫ْظٺ ٕڃظٺ أڅ ٙ أىڀټيڂ رٔنش ر٬خڃش ًٙ أٓڀ٢ ٫يًًح ڃن ٌٍٓ 
أنٴٔيڂ ّٔظزْق ر٠ْظيڂ ًٿٌ حؿظڄ٪ ٫ڀْيڂ ڃن رْن أٷ٤خٍىخ أً ٷخٽ: ڃن رؤٷ٤خٍىخ كظَ 

ٟ٪ ٳِ أڃظِ ّټٌڅ ر٠٬يڂ ّٔزِ ر٠٬ًخ ًانڄخ أهخٱ ٫ڀَ أڃظِ حٕثڄش حٿڄ٠ڀْن ًاًح ً
حٿْٔٲ ٿڂ َّٳ٪ ٫نيڂ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ًٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ ّڀلٶ ٷزخثپ ڃن أڃظِ 
رخٿڄَ٘ٻْن كظَ ط٬زي ٷزخثپ ڃن أڃظِ حًٕػخڅ ًانو ْٓټٌڅ ٳِ أڃظِ ٻٌحرٌڅ ػٚػٌڅ ٻڀيڂ 
٫ِّڂ أنو نزِ ًأنخ هخطڂ حٿنزْْن ٙ نزِ ر٬يُ ًٙ طِحٽ ٣خثٴش ڃن أڃظِ ٫ڀَ حٿلٶ ٧خىَّن 

 ن هخٿٴيڂ كظَ ّؤطِ أڃَ حهلل ٫ِ ًؿپ.ٙ ٠َّىڂ ڃ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ رٸْش كيػنخ ٫زي حهلل رن ٓخٿڂ ًأرٌ رټَ  - 

رن حٿٌٿْي حٿِرْيُ ٫ن ڃلڄي رن حٿٌٿْي حٿِرْيُ ٫ن ٿٸڄخڅ رن ٫خڃَ حٿٌٛخرِ ٫ن ٫زي 
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ْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ح٫ٕڀَ رن ٫يُ حٿزيَحنِ ٫ن ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

٫ٜخرظخڅ ڃن أڃظِ أكَُىڂ حهلل ڃن حٿنخٍ: ٫ٜخرش طًِٰ حٿيني ٫ًٜخرش طټٌڅ ڃ٪ ٫َْٔ -
 حرن ڃَّڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ كيػنخ ڃًَُٵ أرٌ ٫زي  - 
٫ن ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  حهلل حٿلڄِٜ أنزؤنخ أرٌ أٓڄخء حٿَكزِ

 ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ٌّٗٺ أڅ طيح٫َ ٫ڀْټڂ حٕڃڂ ڃن ٻپ أٳٶ ٻڄخ طيح٫َ حٕٻڀش ٫ڀَ ٷ٬ٜظيخ ٷخٽ: ٷڀنخ: ّخ -

ٌٍٓٽ حهلل أڃن ٷڀش رنخ ٌّڃجٌ ٷخٽ: أنظڂ ٌّڃجٌ ٻؼَْ ًٿټن طټٌنٌڅ ٯؼخء ٻٰؼخء حٿْٔپ ّنظ٩ِ 
ٷڀٌد ٫يًٻڂ ًّـ٬پ ٳِ ٷڀٌرټڂ حٿٌىن ٷخٽ: ٷڀنخ ًڃخ حٿٌىن ٷخٽ: كذ حٿلْخس  حٿڄيخرش ڃن

 ًٻَحىْش حٿڄٌص.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ّلَْ كيػنِ ُّي رن  - 

ٓٚځ أڅ ؿيه كيػو أڅ أرخ أٓڄخء كيػو أڅ ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
َْس ىهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٳِ ّيىخ هٌحطْڂ ڃن كيػو أڅ حرنش ىز

 ًىذ ّٸخٽ ٿيخ
حٿٴظن ٳـپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸ٩َ ّيىخ ر٬ْٜش ڃ٬و ّٸٌٽ ٿيخ: أَّٔٹ أڅ 
ّـ٬پ حهلل ٳِ ّيٹ هٌحطْڂ ڃن نخٍ ٳؤطض ٳخ٣ڄش ٳ٘ټض اٿْيخ ڃخ ٛن٪ ريخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

ض أنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخځ هڀٲ حٿزخد حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ًحن٤ڀٸ
ًٻخڅ اًح حٓظؤًڅ ٷخځ هڀٲ حٿزخد ٷخٽ: ٳٸخٿض ٿيخ ٳخ٣ڄش: حن٨َُ اٿَ ىٌه حٿٔڀٔڀش حٿظِ 
أىيحىخ اٿِ أرٌ كٔن ٷخٽ: ًٳِ ّيىخ ٓڀٔڀش ڃن ًىذ ٳيهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ڄي ًٳِ ّيٹ ٓڀٔڀش ڃن نخٍ ػڂ ٳٸخٽ: ّخ ٳخ٣ڄش رخٿ٬يٽ أڅ ّٸٌٽ حٿنخّ ٳخ٣ڄش رنض ڃل
٫ٌڃيخ ٫ٌڃًخ ٗيّيًح ػڂ هَؽ ًٿڂ ّٸ٬ي ٳؤڃَص رخٿٔڀٔڀش ٳز٬ْض ٳخٗظَص رؼڄنيخ ٫زيًح ٳؤ٫ظٸظو 
 ٳڀڄخ ٓڄ٪ رٌٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻزَ ًٷخٽ: حٿلڄي هلل حٿٌُ نـَ ٳخ٣ڄش ڃن حٿنخٍ.

َ ٬ّنِ حرن ٫ْخٕ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٌٕٓى رن ٫خڃَ كيػنخ أرٌ رټ - 
 ٿْغ ٫ن أرِ حٿو٤خد ٫ن أرِ ٫ٍُش ٫ن ػٌرخڅ ٷخٽ:

ٿ٬ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَحِٗ ًحٿڄَطِ٘ ًحٿَحثٖ ٬ّنِ حٿٌُ ّڄِ٘ -
 رْنيڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ ڃْڄٌڅ أرٌ ڃلڄي حٿڄِنِ حٿظڄْڄِ  - 
 ن ػٌرخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:كيػنخ ڃلڄي رن ٫زخى حٿڄوًِڃِ ٫

َٔخء ٳِ حٕؿپ ًحٿِّخىس ٳِ حٿَُٵ ٳڀْٜپ ٍكڄو.-  ڃن َٓه حٿَن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ ڃْڄٌڅ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زخى ٫ن  - 

 ػٌرخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٌٿٺ ٳْٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿـزَّپ: اڅ ٳٚنًخ ٫زيُ اڅ حٿ٬زي ٿْڀظڄْ ڃَٟخس حهلل ًٙ ِّحٽ ر-

ّڀظڄْ أڅ َّْٟنِ أٙ ًاڅ ٍكڄظِ ٫ڀْو ٳْٸٌٽ ؿزَّپ ٍكڄش حهلل ٫ڀَ ٳٚڅ ًّٸٌٿيخ 
 كڄڀش حٿ٬َٕ ًّٸٌٿيخ ڃن كٌٿيڂ كظَ ّٸٌٿيخ أىپ حٿٔڄٌحص حٿٔز٪ ػڂ طيز٢ ٿو اٿَ حٍٕٝ.
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كيػنخ ڃلڄي رن ٫زخى ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ كيػنخ ڃْڄٌڅ  - 
 ػٌرخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ٙ طئًًح ٫زخى حهلل ًٙ ط٬ًَْىڂ ًٙ ط٤ڀزٌح ٫ٌٍحطيڂ ٳبنو ڃن ٣ڀذ ٫ٌٍس أهْو حٿڄٔڀڂ -
 ٣ڀذ حهلل ٫ٌٍطو كظَ ّٴ٠لو ٳِ رْظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن أٌّد ٫ن أرِ  - 
 رش ٫ن أرِ أٓڄخء ٫ن ػٌرخڅ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:ٷٚ
ٙ طِحٽ ٣خثٴش ڃن أڃظِ ٫ڀَ حٿلٶ ٧خىَّن ٙ ٠َّىڂ ڃن هٌٿيڂ كظَ ّؤطِ أڃَ حهلل ٫ِ -

 ًؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ كڄخى ٫ن أٌّد ٫ن أرِ  - 

٫ڀڄو اٙ ٷي ٍٳ٬و ٷخٽ ٫ٴخڅ: ٫ن ػٌرخڅ ٍٳ٬و اٿَ ٷٚرش ٫ن أرِ أٓڄخء ٫ن ػٌرخڅ ٙ أ
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٫خثي حٿڄَّٞ ٳِ ڃوَٳش حٿـنش ًٿڂ ّ٘ٺ ٳْو حرن ڃييُ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ڃلڄي رن ٫ؼڄخڅ ٫ن حٿ٬زخّ رن  - 

ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي كيػنِ ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٍ
 ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ڃن ٠ّڄن ٿِ ًحكيس ًأٟڄن ٿو حٿـنش ٷخٽ: ٷڀض: أنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ٙ طٔؤٽ حٿنخّ -
ْٗجًخ ٷخٽ: ٳټخڅ ١ٌٓ ػٌرخڅ ٓٸ٢ ًىٌ ٫ڀَ ر٬َْه ٳْنْن كظَ ّؤهٌه ًڃخ ّٸٌٽ ٕكي 

 نخًٿنْو.
كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ أٓڄخء ٫ن ػٌرخڅ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
أٳ٠پ ىّنخٍ ّنٴٸو حٿَؿپ ٫ڀَ ٫ْخٿو ػڂ ٫ڀَ نٴٔو ػڂ ٳِ ٓزْپ حهلل ػڂ ٫ڀَ أٛلخرو ٳِ -

ْڄخڅ رن كَد: ًٿڂ َّٳ٬و ىّنخٍ أنٴٸو ٍؿپ ٓزْپ حهلل ٷخٽ أرٌ ٷٚرش ٳْزيأ رخٿ٬ْخٽ ًٷخٽ ٓڀ
 ٫ڀَ ىحرظو ٳِ ٓزْپ حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٫ن هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ أٓڄخء  - 
 ٫ن ػٌرخڅ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 اڅ حٿڄٔڀڂ اًح ٫خى أهخه حٿڄٔڀڂ ٿڂ ِّٽ ٳِ ڃوَٳش حٿـنش كظَ َّؿ٪.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ آلخٵ حٿ٤خٿٸخنِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ ٫ن  - 

 حًُٕح٫ِ كيػنِ أرٌ ٫ڄخٍ كيػنِ أرٌ أٓڄخء حٿَكزِ كيػنِ ػٌرخڅ ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى أڅ ّنَٜٱ ڃن ٛٚطو ٷخٽ: أٓظٰٴَ حهلل -

 ًڃنٺ حٿٔٚځ طزخٍٻض ًح حٿـٚٽ ًحٗٻَحځ.ػٚػًخ ػڂ ّٸٌٽ: حٿڀيڂ أنض حٿٔٚځ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٓخٿڂ ٫ن ڃ٬يحڅ ٫ن  - 

 ػٌرخڅ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
أنخ ر٬ٸَ كٌِٟ ٌّځ حٿٸْخڃش أًًى ٫نو حٿنخّ ٕىپ حٿْڄن ًأَٟريڂ ر٬ٜخُ كظَ َّٳٞ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٬ٓظو ٷخٽ: ڃن ڃٸخڃِ اٿَ ٫ڄخڅ ّٰض ٳْو ٫نيڂ ٷخٽ: ٷْپ ٿڀنزِ 
 ڃِْحرخڅ ّڄيحنو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ حًُٕح٫ِ كيػنِ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ  - 
٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ أٓڄخء حٿَكزِ ٫ن ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٷخٽ:
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿزٸْ٪ ٳِ ػڄخڅ ٫َ٘س ٿْڀش هڀض ڃن ٍڃ٠خڅ رَؿپ  ڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ-

 ّلظـڂ ٳٸخٽ: أٳ٤َ حٿلخؿڂ ًحٿڄلـٌځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ حًُٕح٫ِ كيػنِ حٿٌٿْي رن ى٘خځ  - 

هلل رو كيػنِ ڃ٬يحڅ ٷخٽ: ٷڀض ٿؼٌرخڅ ڃٌٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: كيػنخ كيّؼًخ ّنٴ٬نخ ح
 ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 ڃخ ڃن ٫زي ّٔـي هلل ٓـيس اٙ ٍٳ٬و حهلل ريخ ىٍؿش ًك٢ ٫نو ريخ ه٤ْجش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ كيػنخ حرن ٫ْخٕ ٫ن ّلَْ رن حٿلَع  - 

 ْو ًٓڀڂ ٷخٽ:حٿٌڃخٍُ ٫ن أرِ أٓڄخء حٿَكزِ ٫ن ػٌرخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ
 ڃن ٛخځ ٍڃ٠خڅ ٳ٘يَ ر٬َ٘س أٗيَ ًْٛخځ ٓظش أّخځ ر٬ي حٿٴ٤َ ٳٌٿٺ طڄخځ ْٛخځ حٿٔنش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫َْٔ ٫ن  - 

٫زي حهلل رن أرِ حٿـ٬ي حٕٗـ٬ِ ٫ن ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٳ٬و 
 زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:اٿَ حٿن

ٙ َّى حٿٸيٍ اٙ حٿي٫خء ًٙ ِّّي ٳِ حٿ٬ڄَ اٙ حٿزَ ًاڅ حٿ٬زي ٿْلَځ حٿَُٵ رخٿٌنذ -
 ّْٜزو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫ْخٕ ٫ًٜخځ رن هخٿي ٷخٙ: كيػنخ كَِّ رن  - 
 ًٓڀڂ ٷخٽ:٫ؼڄخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ڃَْٔس ٫ن ػٌرخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

حٓظٸْڄٌح طٴڀلٌح ًهَْ أ٫ڄخٿټڂ حٿٜٚس ًٿن ّلخٳ٦ ٫ڀَ حٿٌٌٟء اٙ ڃئڃن ًٷخٽ ٫ٜخځ -
 ًٙ ّلخٳ٦.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن كزْذ رن  - 
ٛخٿق ٫ن ِّّي رن َّٗق حٿل٠َڃِ ٫ن أرِ كِْ حٿڄئًڅ ٫ن ػٌرخڅ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ: ٛڀَ حهلل
ٙ ّلپ ٙڃَة ڃن حٿڄٔڀڄْن أڅ ّن٨َ ٳِ ؿٌٱ رْض حڃَة كظَ ّٔظؤًڅ ٳبڅ ن٨َ ٳٸي -

ىهپ ًٙ ّئځ ٷٌڃًخ ٳْوظٚ نٴٔو ري٫خء ىًنيڂ ٳبڅ ٳ٬پ ٳٸي هخنيڂ ًٙ ّٜڀِ ًىٌ كٸن 
 كظَ ّظوٴٲ.

٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿـزخٍ رن ڃلڄي ٬ّنِ حٿو٤خرِ كيػنخ رٸْش - 
 كزْذ رن ٛخٿق ٫ن ِّّي رن َّٗق ٳٌٻَ ڃ٬نخه ربٓنخىه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ٫زي حهلل  - 
رن ٫زْي حٿټ٫ِٚ ٫ن ُىَْ رن ٫زي حٿَكڄن رن ؿزَْ ٫ن أرْو ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن ػٌرخڅ 

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
 ٓـيطخڅ ر٬يڃخ ّٔڀڂ. ٿټپ ٓيٌ-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ٟڄ٠ڂ رن  - 
٫ٍُش ٷخٽ َّٗق رن ٫زْي ڃَٝ ػٌرخڅ رلڄٚ ٫ًڀْيخ ٫زي حهلل رن ٷ١َ حُٕىُ ٳڀڂ ٬ّيه 

 ٳيهپ ٫ڀَ ػٌرخڅ ٍؿپ ڃن حٿټ٫ْْٚن ٫خثيًح ٳٸخٽ ٿو ػٌرخڅ:
ٳټظذ ٿٖڃْن ٫زي حهلل رن ٷ١َ ڃن ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل أطټظذ ٳٸخٽ: ن٬ڂ ٳٸخٽ: حٻظذ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخ ر٬ي ٳبنو ٿٌ ٻخڅ ٿڄٌَٓ ٫ًَْٔ ڃٌٿَ رل٠َطٺ ٿ٬يطو ػڂ ٣ٌٍ 
حٿټظخد ًٷخٽ ٿو: أطزڀٰو اّخه ٳٸخٽ: ن٬ڂ ٳخن٤ڀٶ حٿَؿپ رټظخرو ٳيٳ٬و اٿَ حرن ٷ١َ ٳڀڄخ ٷَأه 

ػٌرخڅ كظَ ىهپ ٫ڀْو ٳ٬خىه ًؿڀْ ٫نيه  ٷخځ ٳ٫ًِخ ٳٸخٽ حٿنخّ ڃخ ٗؤنو أكيع أڃَ ٳؤطَ
ٓخ٫ش ػڂ ٷخځ ٳؤهٌ ػٌرخڅ رَىحثو ًٷخٽ: حؿڀْ كظَ أكيػٺ كيّؼًخ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ: ٿْيهڀن حٿـنش ڃن أڃظِ ٓز٬ٌڅ أٿٴًخ ٙ كٔخد ٫ڀْيڂ ًٙ 

 ٫ٌحد ڃ٪ ٻپ أٿٲ ٓز٬ٌڅ أٿٴًخ.
حٿلٔن رن ٌٓحٍ كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٫ن ڃ٬خًّش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

 ٫ن ٫ظزش أرِ أڃْش حٿيڃ٘ٸِ ٫ن أرِ ٓٚځ حٌٕٓى ٫ن ػٌرخڅ أنو ٷخٽ:
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٟؤ ًڃٔق ٫ڀَ حٿوٴْن ٫ًڀَ حٿوڄخٍ ػڂ -

 حٿ٬ڄخڃش.
ي حٿڄڀٺ رن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ز - 

رن ٫ؼڄخڅ كيػنخ ِّّي رن ٍُّ٪ ٫ن ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ 
 حٿـ٬ي ٫ن ڃ٬يحڅ رن أرِ ٣ڀلش ٫ن ػٌرخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ڃن ٓؤٽ ڃٔؤٿش ًىٌ ٫نيخ ٯنِ ٻخنض ْٗنًخ ٳِ ًؿيو ٌّځ حٿٸْخڃش.-
ّي رن حٿلزخد كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق كيػنِ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُ - 

 حٿِحىَّش ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ًرق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٟلْش ٿو ػڂ ٷخٽ ٿِ: ّخ ػٌرخڅ أٛڀق ٿلڂ ىٌه حٿ٘خس -

 ٷخٽ: ٳڄخ ُٿض أ٬٣ڄش ڃنيخ كظَ ٷيځ حٿڄيّنش.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٫خٛڂ ٬ّنِ حٕكٌٽ ٫ن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل - 

رن ُّي ٬ّنِ أرخ ٷٚرش ٫ن أرِ ح٬ٕٗغ حٿٜن٬خنِ ٫ن أرِ أٓڄخء حٿَكزِ ٫ن ػٌرخڅ ٫ن 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ڃن ٫خى ڃ٠ًَّخ ٿڂ ِّٽ ٳِ هَٳش حٿـنش ٳٸْپ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ هَٳش حٿـنش ٷخٽ: ؿنخىخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ًأرٌ حٿن٠َ ٷخٙ: كيػنخ حرن أرِ ًثذ  - 

٫ن ڃلڄي رن ٷْْ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ڃ٬خًّش ٫ن ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

خ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ٙ طٔؤٽ حٿنخّ ْٗجًخ ڃن ّظٸزپ ٿِ رٌحكيس أطٸزپ ٿو رخٿـنش ٷخٽ: ٷڀض: أنخ ّ-
ٷخٽ: ٳَرڄخ ٓٸ٢ ١ٌٓ ػٌرخڅ ًىٌ ٫ڀَ ر٬َْه ٳڄخ ّٔؤٽ أكيًح أڅ ّنخًٿو كظَ ّنِٽ اٿْو 

 ٳْؤهٌه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن حٿ٬زخّ رن ٫زي  - 

ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل  حٿَكڄن رن ڃْنخء ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي ٫ن ڃ٬خًّش ٫ن ػٌرخڅ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
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 ڃن ٠ّڄن ٿِ هڀش ًأٟڄن ٿو حٿـنش. ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ڃًَُٵ أرٌ ٫زي حهلل حٿ٘خڃِ كيػنخ ٬ْٓي  - 

 ٍؿپ ڃن أىپ حٿ٘خځ كيػنخ ػٌرخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ڄَ ٷ٬٤ش ڃن حٿنخٍ ٳڀ٤ْٴجيخ ٫نو رخٿڄخء حٿزخٍى ًٿْٔظٸزپ اًح أٛخد أكيٻڂ حٿلڄَ ًاڅ حٿل-

نيًَح ؿخًٍّخ ّٔظٸزپ ؿَّش حٿڄخء ٳْٸٌٽ: رٔڂ حهلل حٿڀيڂ حٗٲ ٫زيٹ ًٛيٵ ٌٍٓٿٺ ر٬ي 
ٛٚس حٿٴـَ ٷزپ ٣ڀ٩ٌ حٿ٘ڄْ ٳْٰظڄْ ٳْو ػٚع ٯڄٔخص ػٚػش أّخځ ٳبڅ ٿڂ ّزَأ ٳِ ػٚع 

ٳظٔ٪ ٳبنو ٙ ّټخى ّـخًُ حٿظٔ٪  ٳوڄْ ٳبڅ ٿڂ ّزَأ ٳِ هڄْ ٳٔز٪ ٳبڅ ٿڂ ّزَأ ٳِ ٓز٪
 ربًڅ حهلل ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ  - 
 حٿـ٬ي ٫ن ڃ٬يحڅ رن أرِ ٣ڀلش ٫ن ػٌرخڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

٫ڀْيڂ ٳٔجپ ٫ن  انِ ٿز٬ٸَ كٌِٟ أًًى ٫نو ٕىپ حٿْڄن أَٟد ر٬ٜخُ كظَ َّٳٞ-
٫َٟو ٳٸخٽ: ڃن ڃٸخڃِ اٿَ ٫ڄخڅ ًٓجپ ٫ن َٗحرو ٳٸخٽ: أٗي رْخًٟخ ڃن حٿڀزن ًأكڀَ 

 ڃن حٿ٬ٔپ ّن٬٘ذ ٳْو ڃِْحرخڅ ّڄيحنو ڃن حٿـنش أكيىڄخ ڃن ًىذ ًحٓهَ ڃن ًٍٵ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٫ًزي حٿٌىخد ٷخٙ: كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس  - 

أرِ حٿـ٬ي ٫ن ڃ٬يحڅ ٫ن ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن  ٫ن ٓخٿڂ رن
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:

 ڃن ٳخٍٵ حٿًَف حٿـٔي ًىٌ رَُء ڃن ػٚع ىهپ حٿـنش حٿټزَ ًحٿٰڀٌٽ ًحٿيّن.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ًريِ ٷخٽ: كيػنخ - 

ٷظخىس كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٷخٽ ريِ: ٫ن ٓخٿڂ ٫ن ڃ٬يحڅ ٫ن ػٌرخڅ ڃٌٿَ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ڃن ٳخٍٵ حٿًَف حٿـٔي ًىٌ رَُء ڃن ػٚع ىهپ حٿـنش حٿٰڀٌٽ ًحٿيّن ٷخٽ ريِ: -
 ًحٿټزَ.

خ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًًٍف ٷخٙ: كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٫ن ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 أٳ٤َ حٿلخؿڂ ًحٿڄلـٌځ.-
خىس ٫ن ٓخٿڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ رټَْ رن أرِ حٿٔڄ٢ْ كيػنخ ٷظ - 

رن أرِ حٿـ٬ي حٿ٤ٰٴخنِ ٫ن ڃ٬يحڅ رن أرِ ٣ڀلش ٫ن ػٌرخڅ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ:

أنخ ٫ني ٫ٸَ كٌِٟ أًًى حٿنخّ ٫نو ٕىپ حٿْڄن انِ َٕٟريڂ ر٬ٜخُ كظَ َّٳٞ -
٫ڀْيڂ ًانو ٿْٰض ٳْو ڃِْحرخڅ أكيىڄخ ڃن ًٍٵ ًحٓهَ ڃن ًىذ ڃخ رْن رٍَٜ ًٛن٬خء 

 ْن أّڀش ًڃټش أً ٷخٽ: ڃن ڃٸخڃِ ىٌح اٿَ ٫ڄخڅ.أً ڃخ ر
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ: أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ًًٍف  - 

كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ڃټلٌٽ أڅ ْٗوًخ ڃن حٿلِ أهزَه أڅ ػٌرخڅ ڃٌٿَ حٿنزِ ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَه أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
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 ٳ٤َ حٿلخؿڂ ًحٿڄلـٌځ.أ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ًًٍف كيػنخ ى٘خځ رن أرِ  - 

٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ أٓڄخء حٿَكزِ ٷخٽ: كيػنِ 
 ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ًٚ ّلظـڂ رْنڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّ- ڄِ٘ ٳِ حٿزٸْ٪ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٍأٍ ٍؿ
 ٳٸخٽ: أٳ٤َ حٿلخؿڂ ًحٿڄلـٌځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ كيػنخ حرن ػٌرخڅ كيػنِ كٔخڅ رن  - 
٤٫ْش أڅ أرخ ٻز٘ش حٿٔڀٌٿِ كيػو أنو ٓڄ٪ ػٌرخڅ ّٸٌٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ:
ًَح ًح٫ڀڄٌح أڅ هَْ أ٫ڄخٿټڂ حٿٜٚس ًٙ ّلخٳ٦ ٫ڀَ ٓيىًح ًٷخٍرٌح ًح٫ڄڀٌح ًهْ-

 حٿٌٌٟء اٙ ڃئڃن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ًأرخڅ ٷخٙ: كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٓخٿڂ ٫ن  - 

 ڃ٬يحڅ ٫ن ػٌرخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ّن ًحٿٰڀٌٽ.ڃن ٳخٍٵ حٿًَف حٿـٔي ًىٌ رَُء ڃن ػٚع ىهپ حٿـنش حٿټزَ ًحٿي-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ ٬ٗزش ٫ن ٓخٿڂ ٫ن ڃ٬يحڅ ٫ن  - 

 ػٌرخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ڃن ٛڀَ ٫ڀَ ؿنخُس ٳڀو ٷَْح١ ٳبڅ ٗيي ىٳنيخ ٳڀو ٷَْح٣خڅ حٿٸَْح١ ڃؼپ أكي.-
ٖ ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٬ًّڀَ ٷخٙ: كيػنخ ح٫ٕڄ - 

 حٿـ٬ي ٫ن ػٌرخڅ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
حٓظٸْڄٌح ًٿن طلٌٜح ًح٫ڀڄٌح أڅ هَْ أ٫ڄخٿټڂ حٿٜٚس ًٙ ّلخٳ٦ ٫ڀَ حٿٌٌٟء اٙ -

 ڃئڃن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنِ ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن أرْو ٫ن  - 

 خڅ ٷخٽ:ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ػٌر
ٿڄخ نِٽ ٳِ حٿٴ٠ش ًحٿٌىذ ڃخ نِٽ ٷخٿٌح: ٳؤُ حٿڄخٽ نظوٌ ٷخٽ ٫ڄَ: أنخ أ٫ڀڂ ًٿٺ ٿټڂ -

ٷخٽ: ٳؤًٟ٪ ٫ڀَ ر٬َْ ٳؤىٍٻو ًأنخ ٳِ أػَه ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿڄخٽ نظوٌ ٷخٽ: ٿْظوٌ 
 أكيٻڂ ٷڀزًخ ٗخٻًَح ًٿٔخنًخ ًحٻًَح ًًُؿش ط٬ْنو ٫ڀَ أڃَ حٓهَس.

ِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫َْٔ ٫ن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
 رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ػٌرخڅ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

اڅ حٿ٬زي ٿْلَځ حٿَُٵ رخٿٌنذ ّْٜزو ًٙ َّى حٿٸيٍ اٙ حٿي٫خء ًٙ ِّّي ٳِ حٿ٬ڄَ اٙ -
 حٿزَ.

ن ڃييُ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ر - 
 أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ أٓڄخء ٫ن ػٌرخڅ ٷخٽ:

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٫خثي حٿڄَّٞ ٳِ ڃوَٳش حٿـنش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن أٌّد ٫ن أرِ  - 

 ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٷٚرش ٷخٽ: ًًٻَ أرخ أٓڄخء ًًٻَ ػٌرخڅ
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 أّڄخ حڃَأس ٓؤٿض ًُؿيخ حٿ٤ٚٵ ٳِ ٯَْ ڃخ رؤّ ٳلَحځ ٫ڀْيخ ٍحثلش حٿـنش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ى٘خځ ٬ّنِ حرن أرِ ٫زْي  - 

٫ن ڃ٬يحڅ رن  حهلل ًحرن ؿ٬ٴَ ٬ّنِ ٯنيٍح كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي
 أرِ ٣ڀلش ٫ن ػٌرخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ڃن طز٪ ؿنخُس ٳٜڀَ ٫ڀْيخ ٳڀو ٷَْح١ ٳبڅ ٗيي ىٳنيخ ٻخڅ ٿو ٷَْح٣خڅ ٷخٿٌح: ًڃخ -
 حٿٸَْح٣خڅ ٷخٽ: أَٰٛىڄخ ڃؼپ أكي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن  - 
رِ حٿـ٬ي ٷخٽ: ٷْپ ٿؼٌرخڅ: كيػنخ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٓخٿڂ رن أ

َِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:  ٿظټٌرٌڅ ٫ڀ
 ڃخ ڃن ڃٔڀڂ ّٔـي هلل ٓـيس اٙ ٍٳ٬و حهلل ريخ ىٍؿش ًك٢ ٫نو ريخ ه٤ْجش.-
٬ٗزش ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ: كيػنخ - 

 حٿـٌىُ ٫ن رڀؾ ٫ن أرِ ْٗزش حٿڄيَُ ٷخٽ:
ًٻخڅ ٷخٙ حٿنخّ رٸ٤ٔن٤ْنْش ٷخٽ: ٷْپ ٿؼٌرخڅ: كيػنخ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ ٷخٽ: ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخء ٳؤٳ٤َ ٷخٽ كـخؽ: ٷ٤ٔن٤ْنْش.
ٍُّ٪ ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ِّّي رن  - 

 ٷٚرش ٫ن أرِ أٓڄخء ٫ن ػٌرخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 اڅ حٿڄٔڀڂ اًح ٫خى أهخه حٿڄٔڀڂ ٿڂ ِّٽ ٳِ هَٳش حٿـنش كظَ َّؿ٪.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ڄن كيػو ٫ن  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ػٌرخڅ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ
 ٫خثي حٿڄَّٞ ٳِ ڃوَٳش حٿـنش كظَ َّؿ٪.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد حٿوٴخٱ كيػنخ هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ  - 

 أٓڄخء ٫ن ػٌرخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
 اڅ حٿڄٔڀڂ اًح ٫خى أهخه حٿڄٔڀڂ ٿڂ ِّٽ ٳِ هَٳش حٿـنش كظَ َّؿ٪.-
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ ك - 

حٿـ٬ي حٿ٤ٰٴخنِ ٫ن ڃ٬يحڅ رن أرِ ٣ڀلش حٿ٬ْڄَُ ٫ن ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ: انِ ٿز٬ٸَ حٿلٌٝ ٌّځ حٿٸْخڃش أًًى ٫نو حٿنخّ -
پ حٿْڄن أَٟريڂ ر٬ٜخُ كظَ َّٳٞ ٫ڀْيڂ ٷخٽ: ٳٔجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٕى

ًٓڀڂ ٫ن ٫َٟو ٳٸخٽ: ڃن ڃٸخڃِ ىٌح اٿَ ٫ڄخڅ. ًٓجپ ٫ن َٗحرو ٳٸخٽ: أٗي رْخٟخ ڃن 
 حٿڀزن ًأكڀَ ڃن حٿ٬ٔپ ّٜذ ٳْو ڃِْحرخڅ ّڄيحنو ڃن حٿـنش أكيىڄخ ًىذ ًحٓهَ ًٍٵ.

زي حٿٌىخد كيػنخ ى٘خځ رن ٫زي حهلل ٫ن ٷظخىس ٫ن ٓخٿڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ - 
 ٫ن ڃ٬يحڅ ٫ن ػٌرخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ: كيػنِ كٔن رن ڃٌَٓ ًكْٔن رن ڃلڄي ٷخٙ: كيػنخ  - 
 ْٗزخڅ ٫ن ؿزَْ ٬ّنِ حرن أرِ ٻؼَْ ٷخٽ: كيػنِ أرٌ ٷٚرش حٿـَڃِ أنو أهزَه:
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حى رن أًّ رْنڄخ ىٌ ّڄِ٘ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿزٸْ٪ ڃَ ٫ڀَ أڅ ٗي-
ٍؿپ ّلظـڂ ر٬ي ڃخ ڃ٠َ ڃن ٍڃ٠خڅ ػڄخڅ ٫َ٘س ٿْڀش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ أٳ٤َ حٿلخؿڂ ًحٿڄلـٌځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ًكْٔن رن ڃلڄي ٷخٙ: كيػنخ ْٗزخڅ  - 

لَْ ٷخٽ: ًأهزَنِ أرٌ ٷٚرش أڅ أرخ أٓڄخء حٿَكزِ كيػو أڅ ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٫ن ّ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَه أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 أٳ٤َ حٿلخؿڂ ًحٿڄلـٌځ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫خٛڂ  - 

٫ن أرِ ح٬ٕٗغ حٿٜن٬خنِ ٫ن أرِ أٓڄخء حٿَكزِ ٫ن ػٌرخڅ ٷخٽ: حٕكٌٽ ٫ن أرِ ٷٚرش 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 اًح ٫خى حٿڄٔڀڂ أهخه ٳبنو ّڄِ٘ ٳِ هَٳش حٿـنش كظَ َّؿ٪.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ أٌّد ٫ن ٷٚرش ٫ن  - 

 ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:أرِ أٓڄخء ٫ن ػٌرخڅ ٷخٽ: ٷخٽ ٍٓ
اڅ حهلل أً اڅ ٍرِ ًٍُ ٿِ حٍٕٝ ڃ٘خٍٷيخ ًڃٰخٍريخ ًاڅ أڃظِ ْٓزڀٮ ڃڀټيخ ڃخ ًُُ -

ٿِ ڃنيخ ًأ٤٫ْض حٿټنِّن حٕكڄَ ًحٕرْٞ ًانِ ٓؤٿض ٍرِ ٕڃظِ أڅ ٙ ّيڀټيخ رٔنش 
ر٬خڃش ًٙ ّٔڀ٢ ٫ڀْيڂ ٫يًح ڃن ٌٍٓ أنٴٔيڂ ٳْٔظزْق ر٠ْظيڂ كظَ ّټٌڅ ر٠٬يڂ ّٔزِ 
ر٠٬خ ًر٠٬يڂ ّيڀٺ ر٠٬خ ًٿٌ حؿظڄ٪ ٫ڀْيڂ ڃن رْن أٷ٤خٍىخ أً ٷخٽ: ڃن رؤٷ٤خٍىخ أٙ 
ًانِ أهخٱ ٫ڀَ أڃظِ حٕثڄش حٿڄ٠ڀْن ًاًح ًٟ٪ حٿْٔٲ ٳِ أڃظِ ٿڂ َّٳ٪ ٫نيخ اٿَ ٌّځ 
حٿٸْخڃش ًٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ طڀلٶ ٷزخثپ ڃن أڃظِ رخٿڄَ٘ٻْن ًكظَ ط٬زي ٷزخثپ ڃن أڃظِ 

 حًٕػخڅ.
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ُّي أڃٚه ٫ڀْنخ كيػنخ أٌّد ٫ن كيػنخ ٫ز - 

 أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ أٓڄخء ٫ن ػٌرخڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
أٳ٠پ ىّنخٍ ىّنخٍ ّنٴٸو حٿَؿپ ٫ڀَ ٫ْخٿو ًىّنخٍ ّنٴٸو ٫ڀَ ىحرظو ٳِ ٓزْپ حهلل. ٷخٽ: ػڂ -

٬ْخٽ ٷخٽ: ًأُ ٍؿپ أ٨٫ڂ أؿَح ڃن ٍؿپ ّنٴٶ ٫ڀَ ٫ْخٿو ٷخٽ أرٌ ٷٚرش: ڃن ٷزڀو رَح رخٿ
 ٰٛخٍح ٬ّٴيڂ حهلل رو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي  - 
 ٫ن ڃ٬يحڅ رن أرِ ٣ڀلش ٫ن ػٌرخڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ىٳنيخ ٳڀو ٷَْح٣خڅ ٷْپ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ  ڃن ٛڀَ ٫ڀَ ؿنخُس ٳڀو ٷَْح١ ًڃن ٗيي-
 حٿٸَْح٣خڅ ٷخٽ: أَٰٛىڄخ ڃؼپ أكي.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد حٿوٴخٱ ٷخٽ: - 
ٓجپ ٬ْٓي ٫ن حٿَؿپ ّظز٪ ؿنخُس ڃخ ٿو ڃن حٕؿَ ٳؤهزَنخ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿنزِ حٿـ٬ي ٫ن ڃ٬يحڅ رن أرِ ٣ڀلش ٫ن ػٌرخڅ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ڃن ٛڀَ ٫ڀَ ؿنخُس ٳڀو ٷَْح١ ٳبڅ ٗيي ىٳنيخ ٳڀو ٷَْح٣خڅ. 

 ٳٔجپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًٿٺ حٿٸَْح١ ٳٸخٽ: ڃؼپ حكي.
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 كيّغ ٬ٓي رن ٫زخىس ٍِٟ حهلل ٫نو.
ش ٫ن ُّي رن أرِ ُّخى ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗز - 

 ٫َْٔ ٫ن ٍؿپ ٫ن ٬ٓي رن ٫زخىس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
ڃخ ڃن أڃَْ ٫َ٘س اٙ أطَ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃٰڀٌٙ ٌّځ حٿٸْخڃش ٙ ٤ّڀٸو اٙ حٿ٬يٽ ًڃخ ڃن -

 أكي ّظ٬ڀڂ حٿٸَآڅ ػڂ نْٔو اٙ ٿٸِ حهلل ٫ِ ًؿپ أؿٌځ.
أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ُىَْ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 ٫ڄًَ رن َٗكزْپ أنزؤنخ ٬ْٓي رن ٬ٓي رن ٫زخىس ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٫ن ٬ٓي رن ٫زخىس:
أڅ ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: أهزَنخ ٫ن ٌّځ حٿـڄ٬ش ڃخًح -

ٳْو طٌٳِ آىځ ًٳْو ٓخ٫ش ٳْو ڃن حٿوَْ ٷخٽ: ٳْو هڄْ هٚٽ ٳْو هڀٶ آىځ ًٳْو ىز٢ آىځ ً
ٙ ّٔؤٽ حهلل ٫زي ٳْيخ ْٗجخ اٙ آطخه حهلل اّخه ڃخ ٿڂ ّٔؤٽ ڃؤػڄخ أً ٷ٬ْ٤ش ٍكڂ ًٳْو طٸٌځ 
حٿٔخ٫ش ڃخ ڃن ڃڀٺ ڃٸَد ًٙ ٓڄخء ًٙ أٍٝ ًٙ ؿزخٽ ًٙ كـَ اٙ ًىٌ ّ٘ٴٶ ڃن ٌّځ 

 حٿـڄ٬ش.
٫ن ٬ٓي رن ٫زخىس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ أنزؤنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن حٿلٔن  - 

 ٷخٽ:
ڃَ رِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٿنِ ٫ڀَ ٛيٷش ٷخٽ: حٓٶ -

 حٿڄخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٬ٗزش ّليع ٫ن ٷظخىس ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 

 حٿلٔن ّليع ٫ن ٬ٓي رن ٫زخىس:
ٳؤطٜيٵ ٫نيخ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ٳؤُ حٿٜيٷش أڅ أڃو ڃخطض ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أڃِ ڃخطض -

 أٳ٠پ ٷخٽ: ٓٸِ حٿڄخء ٷخٽ: ٳظڀٺ ٓٸخّش آٽ ٬ٓي رخٿڄيّنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃٔڀڄش حٿوِح٫ِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن رٚٽ ٫ن ٍر٬ْش  - 

 رن أرِ ٫زي حٿَكڄن ٫ن آڄخ٫ْپ رن ٫ڄًَ رن ٷْْ رن ٬ٓي رن ٫زخىس ٫ن أرْو:
ٻظذ أً ٳِ ٻظخد ٬ٓي رن ٫زخىس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيڂ ًؿيًح ٳِ -

 ٷ٠َ رخٿْڄْن ڃ٪ حٿ٘خىي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس  - 

كيػنخ كڄْي رن ىٚٽ ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن ٬ٓي رن ٫زخىس ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو:

ٷڂ ٫ڀَ ٛيٷش رنِ ٳٚڅ ًحن٨َ ٙ طؤطِ ٌّځ حٿٸْخڃش رزټَ طلڄڀو ٫ڀَ ٫خطٸٺ أً ٫ڀَ -
 ٻخىڀٺ ٿو ٍٯخء ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل حَٛٳيخ ٫نِ ٳَٜٳيخ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن  - 
حٿَٜحٱ ٫ن آلخٵ رن ٬ٓي رن ٫زخىس ٫ن أرْو ٬ٓي  أرِ ٗڄْڀش ٫ن ٍؿپ ٍىه اٿَ ٬ْٓي

 رن ٫زخىس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ىٌح حٿلِ ڃن حٕنٜخٍ ڃلنش كزيڂ اّڄخڅ ًر٠ٰيڂ نٴخٵ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ هخٿي ٫ن ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن  - 
زخىس ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٯَْ ڃَس ًٙ ڃَطْن ّٸٌٽ: ٷخٽ ٫َْٔ رن ٳخثي ٫ن ٍؿپ ٫ن ٬ٓي رن ٫

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ڃخ ڃن أڃَْ ٫َ٘س اٙ ّئطَ رو ٌّځ حٿٸْخڃش ڃٰڀٌٽ ٙ ّٴټو ڃن ًٿٺ حٿٰپ اٙ حٿ٬يٽ ًڃخ ڃن -

 ٍؿپ ٷَأ حٿٸَآڅ ٳنْٔو اٙ ٿٸِ حهلل ٌّځ ّڀٸخه ًىٌ أؿٌځ.
 كيّغ ٓڀڄش رن ن٬ْڂ ٍِٟ حهلل ٫نو.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ كيػنخ ٫زي  - 
٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ٓڀڄش رن ن٬ْڂ ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿٌَٓٽ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃن ٿٸِ حهلل ٙ َّ٘ٹ رو ْٗجخ ىهپ حٿـنش ًاڅ ُنَ ًاڅ َٓٵ.
 كيّغ ٫ٍْش ٍِٟ حهلل ٫نو.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ أرٌ آلخٵ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي - 
 آلخٵ ٫ن أرِ ٫ڄًَ حٿْ٘زخنِ ٷخٽ:

ؿخء ٫ٍْش حٿٔلْڄِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: أٯَْ ٫ڀَ ًٿيُ ًڃخٿِ ٳٸخٽ -
ٽ ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أڃخ حٿڄخٽ ٳٸي حٷظٔڂ ًأڃخ حٿٌٿي ٳخًىذ ڃ٬و ّخ رٚ

٫َٱ ًٿيه ٳخىٳ٬و اٿْو. ٷخٽ: ٳٌىذ ڃ٬و ٳؤٍحه اّخه ٳٸخٽ: ط٬َٳو ٷخٽ: ن٬ڂ ٳيٳ٬و ٳٌىذ اٿْو. 
 ٷخٽ ٓٴْخڅ: ًَّڅ أنو أٓڀڂ ٷزپ أڅ ّٰخٍ ٫ڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ كيػنخ آَحثْپ كيػنخ أرٌ آلخٵ ٫ن  - 
 حٿ٬٘زِ ٫ن ٫ٍْش حٿٔلْڄِ ٷخٽ:

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أىّڂ أكڄَ ٳؤهٌ ٻظخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٻظذ اٿْو ٌٍٓٽ -
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَٷ٪ رو ىٿٌه ٳز٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٓش ٳڀڂ ّي٫ٌح ٿو ٍحثلش 
ًٙ ٓخٍكش ًٙ أىٚ ًٙ ڃخٙ اٙ أهًٌه ًحنٴڀض ٫َّخنخ ٫ڀَ ٳَّ ٿو ٿْْ ٫ڀْو ٷَ٘س 

ِ رنِ ىٚٽ ًٷي أٓڀڄض ًأٓڀڂ أىڀيخ ًٻخڅ ڃـڀْ كظَ ّنظيِ اٿَ حرنظو ًىِ ڃظًِؿش ٳ
حٿٸٌځ رٴنخء رْظيخ ٳيحٍ كظَ ىهپ ٫ڀْيخ ڃن ًٍحء حٿزْض ٷخٽ: ٳڀڄخ ٍأطو أٿٸض ٫ڀْو ػٌرخ 
ٷخٿض: ڃخ ٿٺ ٷخٽ: ٻپ حٿَ٘ نِٽ رؤرْٺ ڃخ طَٹ ٿو ٍحثلش ًٙ ٓخٍكش ًٙ أىپ ًٙ ڃخٽ اٙ 

ٳِ حٗرپ ٷخٽ: ٳؤطخه ٳٸخٽ: ڃخ ٿٺ ًٷي أهٌ ٷخٿض: ى٫ْض اٿَ حٗٓٚځ ٷخٽ: أّن ر٬ڀٺ ٷخٿض: 
ٷخٽ: ٻپ حٿَ٘ ٷي نِٽ رو ڃخ طَٻض ٿو ٍحثلش ًٙ ٓخٍكش ًٙ أىپ ًٙ ڃخٽ اٙ ًٷي أهٌ 
ًأنخ أٍّي ڃلڄيح أرخىٍه ٷزپ أڅ ّٸٔڂ أىڀِ ًڃخٿِ ٷخٽ: ٳوٌ ٍحكڀظِ رَكڀيخ ٷخٽ: ٙ كخؿش 

اً ٯ٤َ رو ًؿيو ٿِ ٳْيخ ٷخٽ: ٳؤهٌ ٷ٬ٌى حٿَح٫ِ ًًُىه اىحًس ڃن ڃخء ٷخٽ: ٫ًڀْو ػٌد 
هَؿض آظو ًاًح ٯ٤َ آظو هَؽ ًؿيو ًىٌ ّټَه أڅ ٬َّٱ كظَ حنظيَ اٿَ حٿڄيّنش 
ٳ٬ٸپ ٍحكڀظو ػڂ أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټخڅ رلٌحثو كْغ ّٜڀِ ٳڀڄخ ٛڀَ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٴـَ ٷخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أر٢ٔ ّيّٺ ٳٖرخ٬ّٺ ٳز٤ٔيخ ٳڀڄخ 

٠َّد ٫ڀْيخ ٷز٠يخ اٿْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْي٪ ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳٴ٬پ حٿنزِ  أٍحى أڅ
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿٺ ػٚػخ ٷز٠يخ اٿْو ًّٴ٬ڀو ٳڀڄخ ٻخنض حٿؼخٿؼش ٷخٽ: ڃن أنض ٷخٽ: 
٫ٍْش حٿٔلْڄِ ٷخٽ: ٳظنخًٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٠٫يه ػڂ ٍٳ٬و ػڂ ٷخٽ: ّخ 

ْڄِ حٿٌُ ٻظزض اٿْو ٳؤهٌ ٻظخرِ ٳَٷ٪ رو ىٿٌه ٳؤهٌ ڃ٬َ٘ حٿڄٔڀڄْن ىٌح ٫ٍْش حٿٔل
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ّظ٩َ٠ اٿْو ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أىڀِ ًڃخٿِ ٷخٽ: أڃخ ڃخٿٺ ٳٸي ٷٔڂ ًأڃخ أىڀٺ ٳڄن ٷيٍص 
٫ڀْو ڃنيڂ ٳوَؽ ٳبًح حرنو ٷي ٫َٱ حٿَحكڀش ًىٌ ٷخثڂ ٫نيىخ ٳَؿ٪ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

ڃ٬و ٳٔڀو أرٌٹ ىٌح ٳبڅ ٷخٽ: ن٬ڂ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ىٌح حرنِ ٳٸخٽ: ّخ رٚٽ حهَؽ 
ٳخىٳ٬و اٿْو ٳوَؽ رٚٽ اٿْو ٳٸخٽ: أرٌٹ ىٌح ٷخٽ: ن٬ڂ ٳَؿ٪ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٍأّض أكيح حٓظ٬زَ اٿَ ٛخكزو ٳٸخٽ: ًحٹ ؿٴخء ح٫َٕحد.
 كيّغ أرِ ٫زي حٿَكڄن حٿٴيَُ ٍِٟ حهلل ٫نو.

ِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أهزَنِ ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
 أرِ ىڄخځ ٷخٽ أرٌ حٌٕٓى: ىٌ ٫زي حهلل رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٫زي حٿَكڄن حٿٴيَُ ٷخٽ:

ٻنض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس كنْن ٳَٔنخ ٳِ ٌّځ ٷخث٦ ٗيّي حٿلَ -
ڃظِ ًٍٻزض ٳَِٓ ٳخن٤ڀٸض اٿَ ٳنِٿنخ طلض ٧ٚٽ حٿ٘ـَ ٳڀڄخ ُحٿض حٿ٘ڄْ ٿزٔض ٕ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٳِ ٳ٤ٔخ٣و ٳٸڀض: حٿٔٚځ ٫ڀْٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 
ًٍكڄش حهلل كخڅ حٿًَحف ٳٸخٽ: أؿپ ٳٸخٽ: ّخ رٚٽ ٳؼخٍ ڃن طلض ٓڄَس ٻخڅ ٧ڀو ٧پ ٣خثَ 
ٳٸخٽ: ٿزْٺ ٬ًٓيّٺ ًأنخ ٳيحإٹ ٳٸخٽ: أَٓؽ ٿِ ٳَِٓ ٳؤهَؽ َٓؿخ ىٳظخه ڃن ٿْٲ ٿْْ 
ٳْيڄخ أَٗ ًٙ ر٤َ ٷخٽ: ٳؤَٓؽ ٷخٽ: ٳَٻذ ًٍٻزنخ ٳٜخٳٴنخىڂ ٫ْ٘ظنخ ًٿْڀظنخ ٳظ٘خڃض 
حٿوْٚڅ ٳٌٿَ حٿڄٔڀڄٌڅ ڃيرَّن ٻڄخ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ: ّخ ٫زخى حهلل أنخ ٫زي حهلل ًٌٍٓٿو. ػڂ ٷخٽ: ّخ ڃ٬َ٘ حٿڄيخؿَّن أنخ ٫زي حهلل ًٌٍٓٿو. 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٳَٓو ٳؤهٌ ٻٴخ ڃن طَحد ٳؤهزَنِ  ٷخٽ: ػڂ حٷظلڂ
حٿٌُ ٻخڅ أىنَ اٿْو ڃنِ َٟد رو ًؿٌىيڂ ًٷخٽ: ٗخىض حٿٌؿٌه ٳيِڃيڂ حهلل ٫ِ ًؿپ. 
ٷخٽ ّلَْ رن ٤٫خء ٳليػنِ أرنخإىڂ ٫ن آرخثيڂ أنيڂ ٷخٿٌح: ٿڂ ّزٶ ڃنخ أكي اٙ حڃظٖص 

خء ًحٍٕٝ ٻبڃَحٍ حٿليّي ٫ڀَ حٿ٤ٔض ٫ْنخه ًٳڄو طَحرخ ًٓڄ٬نخ ٛڀٜڀش رْن حٿٔڄ
 حٿليّي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن  - 
 ٫زي حهلل رن ّٔخٍ أرِ ىڄخځ ٫ن أرِ ٫زي حٿَكڄن حٿٴيَُ ٷخٽ:

 .ٻنض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس كنْن ٳَٔنخ ٳِ ٌّځ ٷخث٦ ٳٌٻَ ڃؼڀو-
 كيّغ ن٬ْڂ رن ىڄخٍ حٿ٤ٰٴخنِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ڃ٬خًّش ٬ّنِ حرن ٛخٿق  - 
٫ن أرِ حٿِحىَّش ٫ن ٻؼَْ رن ڃَس ٫ن ن٬ْڂ رن ىڄخٍ حٿ٤ٰٴخنِ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 ٙ ط٬ـِ ٫ن أٍر٪ ٍٻ٬خص ڃن أًٽ حٿنيخٍ أٻٴٺ آهَه.ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ّخ حرن آىځ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ كيػنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن ٫زي حٿ٬ِِّ كيػنخ  - 

 ڃټلٌٽ ٫ن ن٬ْڂ رن ىڄخٍ حٿ٤ٰٴخنِ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 أًٽ حٿنيخٍ أٻٴٺ آهَه.ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ّخ حرن آىځ ٙ ط٬ـِ ٫ن حٍر٪ ٍٻ٬خص ڃن -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ أرٌ ُّي ٬ّنِ ػخرض رن ُّي ٫ن  - 

رَى ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن حرن ڃَس ٫ن ٷْْ حٿـٌحڃِ ٫ن ن٬ْڂ ٫ن 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
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 آهَه.ّخ حرن آىځ ٛپ ٿِ أٍر٪ ٍٻ٬خص أًٽ حٿنيخٍ أٻٴٺ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٫ًزي حٿٜڄي ٷخٙ: كيػنخ ڃلڄي رن ٍحٗي  - 

٫ن ڃټلٌٽ ٫ن ٻؼَْ رن ڃَس حٿل٠َڃِ ٫ن ن٬ْڂ رن ىڄخٍ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 ٷخٽ ٍرټڂ ٫ِ ًؿپ ٛپ ٿِ ّخ حرن آىځ أٍر٬خ ٳِ أًٽ حٿنيخٍ أٻٴٺ آهَه.-
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ أهزَنِ ٬ْٓي رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن كيػنخ ٫زي ح - 

 ڃټلٌٽ ٫ن حرن ڃَس حٿ٤ٰٴخنِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ حرن آىځ ٛپ ٿِ أٍر٪ ٍٻ٬خص ڃن أًٽ حٿنيخٍ أٻٴٺ آهَه.-
٫ن أرِ حٿِحىَّش ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي كيػنخ ڃ٬خًّش - 

 ٻؼَْ رن ڃَس ٫ن ن٬ْڂ رن ىڄخٍ ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 حرن آىځ ٙ ط٬ـِ ٫ن أٍر٪ ٍٻ٬خص أًٽ حٿنيخٍ أٻٴٺ آهَه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ڃلڄي رن ٍحٗي  - 

٠َڃِ ٫ن ن٬ْڂ رن ىڄخٍ أڅ ٌٍٓٽ حهلل حٿيڃ٘ٸِ كيػنخ ڃټلٌٽ ٫ن ٻؼَْ رن ڃَس حٿل
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ٷخٽ ٍرټڂ طزخٍٹ ًط٬خٿَ حرن آىځ ٛپ ٿِ أٍر٪ ٍٻ٬خص أًٽ حٿنيخٍ أٻٴٺ آهَه. ٷخٽ ٫زي -
 حهلل ٷخٽ أرِ: ٿْْ رخٿ٘خځ ٍؿپ أٛق كيّؼخ ڃن ٬ْٓي رن ٫زي حٿ٬ِِّ.

٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن رلَْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ كيػنخ آڄخ - 
٬ٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ٻؼَْ رن ڃَس ٫ن ن٬ْڂ رن ىڄخٍ أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
أُ حٿ٘ييحء أٳ٠پ ٷخٽ: حٿٌّن اڅ ّڀٸٌح ٳِ حٿٜٲ ّڀٴظٌڅ ًؿٌىيڂ كظَ ّٸظڀٌح أًٿجٺ -

زي ٳِ ّن٤ڀٸٌڅ ٳِ حٿَٰٱ حٿ٬ڀَ ڃن حٿـنش ٠ًّلٺ اٿْيڂ ٍريڂ ًاًح ٟلٺ ٍرٺ اٿَ ٫
 حٿينْخ ٳٚ كٔخد ٫ڀْو.

 كيّغ ٫ڄًَ رن أڃْش حٿ٠ڄَُ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي ٫زي حهلل رن أرِ ْٗزش ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن حرن أرِ  - 

ْٗزش رخٿټٌٳش ًٷخٽ ٿنخ ٳْو حرن أرِ ْٗزش ٫ن حٿِىَُ ًأڃخ أرِ ٳليػنخه ٫نو ًٿڂ ٌّٻَ 
ٿنخ ٫ن حٿِىَُ ػڂ ٍؿ٪ اٿَ كيّغ أرِ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن حٿِىَُ ًكيػنخه رخٿټٌٳش ؿ٬ڀو 

 ٫ٌڅ ٫ن ارَحىْڂ رن آڄخ٫ْپ أهزَنِ ؿ٬ٴَ رن ٫ڄًَ رن أڃْش ٫ن أرْو:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ؼو ًكيه ٫ْنخ اٿَ ٷَّٖ ٷخٽ: ٳـجض اٿَ ه٘زش -

ٯَْ ر٬ْي هزْذ ًأنخ أطوٌٱ حٿ٬ٌْڅ ٳَٷْض ٳْيخ ٳلڀڀض هزْزخ ٳٌٷ٪ اٿَ حٍٕٝ ٳخنظزٌص 
 ػڂ حٿظٴض ٳڀڂ أٍ هزْزخ ًٙ ٻؤنڄخ حرظڀ٬ظو حٍٕٝ ٳڀڂ َّ ٿوزْذ أػَ كظَ حٿٔخ٫ش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٫ڀِ رن ّلَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش أهزَنِ  - 
 ؿ٬ٴَ رن ٫ڄًَ رن أڃْش ٫ن أرْو:

 أنو ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن.-
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٳڀْق ٫ن حٿِىَُ كيػنِ ؿ٬ٴَ رن كيػنخ ٫ز - 

 ٫ڄًَ رن أڃْش ٫ن أرْو:
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 أنو ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻپ ٠٫ٌح ٳِ حٿڄٜڀَ ًٿڂ ّظٌٟؤ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كٌْس أنزؤنخ ٫ْخٕ رن ٫زخّ أڅ  - 

 حٿِرَٷخڅ كيػو ٫ن ٫ڄو ٫ڄًَ رن أڃْش حٿ٠ڄَُ ٷخٽ:ٻڀْذ رن ٛزق كيػو أڅ 
ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٬ٞ أٓٴخٍه ٳنخځ ٫ن ٛٚس حٿٜزق كظَ -

٣ڀ٬ض حٿ٘ڄْ ٿڂ ّٔظْٸ٨ٌح ًاڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ريأ رخٿَٻ٬ظْن ٳَٻ٬يڄخ ػڂ 
 أٷخځ حٿٜٚس ٳٜڀَ.

حٿڄَْٰس كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ڄًَ حًُٕح٫ِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ - 
كيػنِ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ حٿْڄخنِ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ؿ٬ٴَ رن ٫ڄًَ رن أڃْش حٿ٠ڄَُ 

 ٫ن أرْو:
 أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٔق ٫ڀَ حٿوٴْن ًحٿ٬ڄخڃش.-
َْ رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن ّل - 

 ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ؿ٬ٴَ رن ٫ڄًَ رن أڃْش حٿ٠ڄَُ ٫ن أرْو ٷخٽ:
 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن ًحٿوڄخٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ ؿ٬ٴَ رن  - 

 ٫ڄًَ رن أڃْش ٫ن أرْو ٷخٽ:
  ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن.ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٷخٽ حرن ٗيخد: كيػنِ  - 

 ؿ٬ٴَ رن ٫ڄًَ رن أڃْش أڅ أرخه ٷخٽ:
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلظِ ڃن ٻظٲ ٗخس ٳي٫ِ اٿَ حٿٜٚس ٳ٤َف -

 حٿٔټْن ًٿڂ ّظٌٟؤ.
أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ؿ٬ٴَ رن ٫ڄًَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 رن أڃْش ٫ن أرْو ٷخٽ:
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤٻپ ّلظِ ڃن ٻظٲ ػڂ ى٫ِ اٿَ حٿٜٚس ٳٜڀَ -

 ًٿڂ ّظٌٟؤ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ًكٔن رن ڃلڄي ٷخٙ: كيػنخ ْٗزخڅ  - 

 ش أڅ ؿ٬ٴَ رن ٫ڄًَ رن أڃْش حٿ٠ڄَُ أهزَه أڅ أرخه أهزَه:٫ن ّلَْ ٫ن أرِ ٓڀڄ
 أنو ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن.-

 كيّغ حرن كٌحٿش ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃييُ كيػنخ ڃ٬خًّش ٫ن ٟڄَس رن  - 

٫زي حهلل رن كٌٿش حُٕىُ ٳٸخٽ ٿِ: ًانو كزْذ أڅ حرن ُٯذ حّٕخىُ كيػو ٷخٽ: نِٽ ٫ڀِ 
 ٿنخُٽ ٫ڀِ ٳِ رْظِ:

ر٬ؼنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كٌٽ حٿڄيّنش ٫ڀَ أٷيحڃنخ ٿنٰنڂ ٳَؿ٬نخ ًٿڂ نٰنڂ -
ْٗجخ ٫ًَٱ حٿـيي ٳِ ًؿٌىنخ ٳٸخځ ٳْنخ ٳٸخٽ: حٿڀيڂ ٙ طټڀيڂ اٿِ ٳخ٬ٟٲ ًٙ طټڀيڂ اٿَ 

نخّ ٳْٔظؤػًَح ٫ڀْيڂ ػڂ ٷخٽ: ٿْٴظلن ٿټڂ حٿ٘خځ أنٴٔيڂ ٳ٬ْـًِح ٫نيخ ًٙ طټڀيڂ اٿَ حٿ
ًحٿًَځ ًٳخٍّ أً حٿًَځ ًٳخٍّ كظَ ّټٌڅ ٕكيٻڂ ڃن حٗرپ ٻٌح ًٻٌح ًڃن حٿزٸَ ٻٌح 
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ًٻٌح ًڃن حٿٰنڂ كظَ ٤٬َّ أكيىڂ ڃخثش ىّنخٍ ٳْٔو٤يخ ػڂ ًٟ٪ ّيه ٫ڀَ ٍأِٓ أً 
ٳٸي ىنض حٿُِٙٽ  ىخڃظِ ٳٸخٽ: ّخ حرن كٌحٿش اًح ٍأّض حٿوٚٳش ٷي نِٿض حٍٕٝ حٿڄٸيٓش

 ًحٿزّٚخ ًحٕڃٌٍ حٿ٨٬خځ ًحٿٔخ٫ش ٌّڃجٌ أٷَد اٿَ حٿنخّ ڃن ّيُ ىٌه ڃن ٍأٓٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ كيػنِ ِّّي رن أرِ كټْڂ ٫ن ٍر٬ْش  - 

رن ٿٸ٢ْ حٿظـْزِ ٫ن ٫زي حهلل رن كٌحٿش حُٕىُ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو 
 ٷخٽ:

ڃن نـخ ڃن ػٚع ٳٸي نـخ ٷخٿو ػٚع ڃَحص ٷخٿٌح: ڃخًح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ڃٌطِ ًڃن ٷظپ -
 هڀْٴش ڃ٤ٜزَ رخٿلٶ ٤٬ّْو ًحٿيؿخٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٜخځ رن هخٿي ٫ًڀِ رن ٫ْخٕ ٷخٙ: كيػنخ كَِّ ٫ن  - 
َ حهلل ٫ڀْو ٓڀْڄخڅ رن ٗڄَْ ٫ن حرن كٌحٿش حُٕىُ ًٻخڅ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ

 ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
ْٓټٌڅ أؿنخى ڃـنيس ٗخځ ًّڄن ٫ًَحٵ ًحهلل أ٫ڀڂ رؤّيخ ريأ ٫ًڀْټڂ رخٿ٘خځ أٙ ٫ًڀْټڂ -

 رخٿ٘خځ ٳڄن ٻَه ٳ٬ڀْو رْڄنو ًٿْٔٶ ٳِ ٯيٍس ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ طٌٻپ ٿِ رخٿ٘خځ ًأىڀو.
 كيّغ ٫ٸزش رن ڃخٿٺ ٍِٟ حهلل ٫نو.

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ًأرٌ حٿن٠َ ٷخٙ: كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس كيػنخ كيػنخ ٫ز - 
 كڄْي ٷخٽ: أطخنِ حٿٌٿْي أنخ ًٛخكذ ٿِ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٿنخ:

ىڀڄخ ٳؤنظڄخ أٗذ ڃنِ ٓنخ ًأ٫ًَ ٿڀليّغ ڃنِ ٷخٽ: ٳخن٤ڀٶ رنخ اٿَ رَ٘ رن ٫خٛڂ ٷخٽ: -
رن ڃخٿٺ ٷخٽ أرٌ حٿن٠َ حٿڀْؼِ ٳٸخٽ ٿو أرٌ حٿ٬خٿْش: طليع ىٌّن كيّؼٺ ٷخٽ كيػنخ ٫ٸزش 

ٷخٽ ريِ: ًٻخڅ ڃن ٍى٤و ٷخٽ: ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٓش ٷخٽ: ٳؤٯخٍص 
٫ڀَ ٷٌځ ٷخٽ: ٳٌ٘ ڃن حٿٸٌځ ٍؿپ ٷخٽ: ٳؤطز٬و ٍؿپ ڃن حٿَّٔش ٗخىَح ٓٴْو ٷخٽ: ٳٸخٽ 

ليّغ اٿَ حٿ٘خً ڃن حٿٸٌځ: انِ ڃٔڀڂ ٷخٽ: ٳڀڂ ّن٨َ ٳْڄخ ٷخٽ: ٳ٠َرو ٳٸظڀو ٷخٽ: ٳنڄَ حٿ
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٳْو ٷٌٙ ٗيّيح ٳزڀٮ حٿٸخطپ ٷخٽ: ٳزْنخ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ اً ٷخٽ حٿٸخطپ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًحهلل ڃخ ٷخٽ حٿٌُ ٷخٽ اٙ ط٬ًٌح 
 ڃن حٿٸظپ ٷخٽ: ٳؤ٫َٝ ٫نو ٫ًڄن ٷزڀو ڃن حٿنخّ ًأهٌ ٳِ ه٤زظو ػڂ ٷخٽ أ٠ّخ ّخ ٌٍٓٽ

حهلل ڃخ ٷخٽ حٿٌُ ٷخٽ اٙ ط٬ًٌح ڃن حٿٸظپ ٳؤ٫َٝ ٫نو ٫ًڄن ٷزڀو ڃن حٿنخّ ًأهٌ ٳِ 
ه٤زظو ػڂ ٿڂ ّٜزَ ٳٸخٽ حٿؼخٿؼش: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًحهلل ڃخ ٷخٽ اٙ ط٬ًٌح ڃن حٿٸظپ ٳؤٷزپ ٫ڀْو 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ط٬َٱ حٿڄٔخءس ٳِ ًؿيو ٷخٽ ٿو: اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أرِ 

 نخ ػٚع ڃَحص.٫ڀَ ڃن ٷظپ ڃئڃ
 كيّغ ٓيپ رن حٿلن٨ڀْش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٫ن  - 
 ٓڀْڄخڅ رن أرِ حٿَرْ٪ ٫ن حٿٸخٓڂ ڃٌٿَ ڃ٬خًّش ٷخٽ:

ىهڀض ڃٔـي ىڃ٘ٶ ٳَأّض نخٓخ ڃـظڄ٬ْن ًْٗن ّليػيڂ ٷڀض: ڃن ىٌح ٷخٿٌح: ىٌح ٓيپ -
لن٨ڀْش ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن أٻپ ٿلڄخ رن حٿ

 ٳڀْظٌٟؤ.
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 كيّغ ٫ڄًَ رن حٿٴٌٰحء ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ نٌف رن ِّّي أرٌ ڃلڄي أنزؤنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي كيػنْو  - 

ٿٴٌٰحء حٿوِح٫ِ ٫ن أرْو حرن آلخٵ ٫ن ٫َْٔ رن ڃ٬ڄَ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ رن ح
 ٷخٽ:

ى٫خنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي أٍحى أڅ ّز٬ؼنِ رڄخٽ اٿَ أرِ ٓٴْخڅ ّٸٔڄو -
ٳِ ٷَّٖ رڄټش ر٬ي حٿٴظق ٷخٽ: ٳٸخٽ: حٿظڄْ ٛخكزخ ٷخٽ: ٳـخءنِ ٫ڄًَ رن أڃْش حٿ٠ڄَُ 

ذ ٷخٽ: ٷخٽ: رڀٰنِ أنٺ طَّي حٿوًَؽ ًطڀظڄْ ٛخكزخ ٷخٽ: ٷڀض: أؿپ ٷخٽ: ٳؤنخ ٿٺ ٛخك
ٳـجض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ٷي ًؿيص ٛخكزخ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: اًح ًؿيص ٛخكزخ ٳآًنِ ٷخٽ: ٳٸخٽ: ڃن ٷڀض: ٫ڄًَ رن أڃْش حٿ٠ڄَُ 
ٷخٽ: ٳٸخٽ: اًح ىز٤ض رٚى ٷٌڃو ٳخكٌٍه ٳبنو ٷي ٷخٽ حٿٸخثپ: أهٌٹ حٿزټَُ ًٙ طؤڃنو ٷخٽ: 

ح ؿجض حٕرٌحء ٳٸخٽ ٿِ: انِ أٍّي كخؿش اٿَ ٷٌڃِ رٌىحڅ ٳظڀزغ ٿِ ٷخٽ: ٳوَؿنخ كظَ اً
ٷڀض: ٍحٗيح ٳڀڄخ ًٿَ ًٻَص ٷٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَٔص ٫ڀَ ر٬َُْ ػڂ 
هَؿض أ٬ًٟو كظَ اًح ٻنض رخٕٛخٳَ اًح ىٌ ٬ّخٍٟنِ ٳِ ٍى٤و ٷخٽ: ًأ٬ًٟض 

ٿِ اٿَ ٷٌڃِ كخؿش ٷخٽ: ٷڀض: أؿپ  ٳٔزٸظو ٳڀڄخ ٍآنِ ٷٌٳظو حنَٜٳٌح ًؿخءنِ ٷخٽ: ٻخنض
 ٳڄ٠ْنخ كظَ ٷيڃنخ ڃټش ٳيٳ٬ض حٿڄخٽ اٿَ أرِ ٓٴْخڅ.

 كيّغ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ؿلٖ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ُىَْ ٫ن حٿ٬ٚء ٫ن أرِ  - 

 ي رن ٫زي حهلل رن ؿلٖ ٷخٽ:ٻؼَْ ڃٌٿَ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ؿلٖ ٷخٽ: أهزَنِ ڃلڄ
ٻنخ ؿڀٌٓخ رٴنخء حٿڄٔـي كْغ طٌٟ٪ حٿـنخثِ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخٿْ -

رْن ٧يَّنخ ٳَٳ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَٜه ٷزپ حٿٔڄخء ٳن٨َ ػڂ ٣ؤ٣ؤ 
رَٜه ًًٟ٪ ّيه ٫ڀَ ؿزيظو ػڂ ٷخٽ: ٓزلخڅ حهلل ٓزلخڅ حهلل ڃخًح نِٽ ڃن حٿظ٘يّي ٷخٽ: 

ٔټظنخ ٌّڃنخ ًٿْڀظنخ ٳڀڂ نَىخ هَْح كظَ أٛزلنخ ٷخٽ ڃلڄي: ٳٔؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٳ
٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ حٿظ٘يّي حٿٌُ نِٽ ٷخٽ: ٳِ حٿيّن ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ٿٌ أڅ ٍؿٚ ٷظپ ٳِ 
ٓزْپ حهلل ػڂ ٫خٕ ػڂ ٷظپ ٳِ ٓزْپ حهلل ػڂ ٫خٕ ٫ًڀْو ىّن ڃخ ىهپ حٿـنش كظَ ّٸ٠ِ 

 ىّنو.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ كيػنخ كٴٚ رن ڃَْٔس ٫ن حٿ٬ٚء ٫ن أرِ ٻؼَْ  كيػنخ ٫زي - 

 ڃٌٿَ ڃلڄي رن ؿلٖ ٫ن ڃلڄي رن ؿلٖ هظن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ ٫ڀَ ڃ٬ڄَ رٴنخء حٿڄٔـي ڃلظزْخ ٻخٗٴخ ٫ن ٣َٱ ٳوٌه -

 ڄَ ٳبڅ حٿٴوٌ ٫ٌٍس.ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هڄَ ٳوٌٹ ّخ ڃ٬
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ آڄخ٫ْپ أهزَنِ حٿ٬ٚء ٫ن  - 

 أرِ ٻؼَْ ٫ن ڃلڄي رن ؿلٖ ٷخٽ:
ڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ڃ٬و ٫ڀَ ڃ٬ڄَ ًٳوٌحه ڃټٌ٘ٳظخڅ ٳٸخٽ: ّخ ڃ٬ڄَ ٯ٢ -

 ٳوٌّٺ ٳبڅ حٿٴوٌّن ٫ٌٍس.
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 ِ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.كيّغ أرِ ىخٗڂ رن ٫ظزش ٍٟ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ ُحثيس ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٗٸْٶ  - 

 كيػنخ ٓڄَس رن ٓيڂ ٷخٽ:
نِٿض ٫ڀَ أرِ ىخٗڂ رن ٫ظزش ًىٌ ٬٣ْن ٳيهپ ٫ڀْو ڃ٬خًّش ٬ٌّىه ٳزټَ ٳٸخٽ ٿو -

ٻپ ٙ ًٿټن ڃ٬خًّش ڃخ ّزټْٺ أًؿ٪ ّ٘ظِٹ أځ ٫ڀَ حٿينْخ ٳٸي ًىذ ٛٴٌىخ ٳٸخٽ: ٫ڀَ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫يي اٿِ ٫ييح ٳٌىىص أنِ حطز٬ظو اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٿ٬ڀٺ أڅ طيٍٹ أڃٌحٙ طٸٔڂ رْن أٷٌحځ ًانڄخ ّټٴْٺ ڃن ؿڄ٪ حٿڄخٽ هخىځ 

 ًڃَٻذ ٳِ ٓزْپ حهلل ط٬خٿَ ٳٌؿيص ٳـڄ٬ض.
 كيّغ ٯ٤ْٲ رن حٿلخٍع ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ڃ٬خًّش ٫ن ٌّٓٲ رن كيػ - 
 ْٓٲ ٫ن حٿلخٍع رن ٯ٤ْٲ أً ٯ٤ْٲ رن حٿلَع ٷخٽ:

ڃخ نْٔض ڃن حْٕٗخء ٿڂ أنْ أنِ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًح٬ٟخ ّڄْنو -
 ٫ڀَ ٗڄخٿو ٳِ حٿٜٚس.

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.ًىٌ كيّغ أځ ٓڀڄش ًُؽ  كيّغ ؿ٬ٴَ رن أرِ ٣خٿذ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلخٵ كيػنِ ڃلڄي  - 

رن ڃٔڀڂ رن ٫زْي حهلل رن ٗيخد ٫ن أرِ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ 
 حٿڄوًِڃِ ٫ن أځ ٓڀڄش حرنش أرِ أڃْش رن حٿڄَْٰس ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض:

ٿڄخ نِٿنخ أٍٝ حٿلز٘ش ؿخًٍنخ ريخ هَْ ؿخٍ حٿنـخِٗ أڃنخ ٫ڀَ ىّننخ ٫ًزينخ حهلل ط٬خٿَ -
ٙ نئًٍ ًٙ نٔڄ٪ ْٗجخ نټَىو ٳڀڄخ رڀٮ ًٿٺ ٷَّ٘خ حثظڄًَح أڅ ّز٬ؼٌح اٿَ حٿنـخِٗ ٳْنخ 
ٍؿڀْن ؿڀيّن ًأڅ ّييًح ٿڀنـخِٗ ىيحّخ ڃڄخ ّٔظ٤َٱ ڃن ڃظخ٩ ڃټش ًٻخڅ ڃن أ٫ـذ ڃخ 

ىځ ٳـڄ٬ٌح ٿو أىڃخ ٻؼَْح ًٿڂ ّظَٻٌح ڃن ر٤خٍٷظو ر٤َّٸخ اٙ أىيًح ٿو ّؤطْو ڃنيخ اٿْو حٕ
ىيّش ػڂ ر٬ؼٌح رٌٿٺ ٫زي حهلل رن أرِ ٍر٬ْش رن حٿڄَْٰس حٿڄوًِڃِ ٫ًڄًَ رن حٿ٬خٙ رن 
ًحثپ حٿٔيڄِ ًأڃًَىڄخ أڃَىڂ ًٷخٿٌح ٿيڄخ: اىٳ٬خ اٿَ ٻپ ر٤َّٶ ىيّظو ٷزپ أڅ طټڀڄٌح 

 يحّخه ػڂ ٓڀٌه أڅ ّٔڀڄيڂ اٿْټڂ ٷزپ أڅ ّټڀڄيڂحٿنـخِٗ ٳْيڂ ػڂ ٷيڃٌح ٿڀنـخِٗ ى
ٷخٿض: ٳوَؿخ ٳٸيڃخ ٫ڀَ حٿنـخِٗ نلن ٫نيه روَْ ىحٍ ًهَْ ؿخٍ ٳڀڂ ّزٶ ڃن ر٤خٍٷظو 
ر٤َّٶ اٙ ىٳ٬خ اٿْو ىيّظو ٳزپ أڅ ّټڀڄخ حٿنـخِٗ ػڂ ٷخٽ ٿټپ ر٤َّٶ ڃنيڂ انو ٷي ٛزخ اٿَ 

ح ٳِ ىّنټڂ ًؿخإًح ريّن ڃزظي٩ ٙ رڀي حٿڄڀٺ ڃنخ ٯڀڄخڅ ٓٴيخء ٳخٍٷٌح ىّن ٷٌڃيڂ ًٿڂ ّيهڀٌ
ن٬َٳو نلن ًٙ أنظڂ ًٷي ر٬ؼنخ اٿَ حٿڄڀٺ ٳْيڂ أَٗحٱ ٷٌڃيڂ ٿنَىىڂ اٿْيڂ ٳبًح ٻڀڄنخ حٿڄڀٺ 
ٳْيڂ ٳؤًَْٗح ٫ڀْو رؤڅ ّٔڀڄيڂ اٿْنخ ًٙ ّټڀڄيڂ ٳبڅ ٷٌڃيڂ أ٫ڀَ ريڂ ٫ْنخ ًأ٫ڀڂ رڄخ ٫خرٌح 

ـخِٗ ٳٸزڀيخ ڃنيڄخ ػڂ ٻڀڄخه ٳٸخٙ ٿو: ٫ڀْيڂ ٳٸخٿٌح ٿيڄخ: ن٬ڂ ػڂ أنيڄخ ٷَرخ ىيحّخىڂ اٿَ حٿن
أّيخ حٿڄڀٺ انو ٷي ٛزخ اٿَ رڀيٹ ڃنخ ٯڀڄخڅ ٓٴيخء ٳخٍٷٌح ىّن ٷٌڃيڂ ًٿڂ ّيهڀٌح ٳِ ىّنٺ 
ًؿخإًح ريّن ڃزظي٩ ٙ ن٬َٳو نلن ًٙ أنض، ًٷي ر٬ؼنخ اٿْٺ ٳْيڂ أَٗحٱ ٷٌڃيڂ ڃن آرخثيڂ 

رڄخ ٫خرٌح ٫ڀْيڂ ٫ًخطزٌىڂ  ًأ٫ڄخڃيڂ ٫ً٘خثَىڂ ٿظَىىڂ اٿْيڂ ٳيڂ أ٫ڀَ ريڂ ٫ْنخ ًأ٫ڀڂ
 ٳْو
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ٷخٿض: ًٿڂ ّټن ِٗء أرٰٞ اٿَ ٫زي حهلل رن أرِ ٍر٬ْش ٫ًڄًَ رن حٿ٬خٙ ڃن أڅ ّٔڄ٪ 
حٿنـخِٗ ٻٚڃيڂ ٳٸخٿض ر٤خٍٷظو كٌٿو: ٛيٷٌح أّيخ حٿڄڀٺ ٷٌڃيڂ أ٫ڀَ ريڂ ٫ْنخ ًأ٫ڀڂ رڄخ 

خِٗ ػڂ ٷخٽ: ٙ ٫خرٌح ٫ڀْيڂ ٳؤٓڀڄيڂ اٿْيڄخ ٳڀَْىحنيڂ اٿَ رٚىىڂ ًٷٌڃيڂ ٷخٽ: ٳ٠ٰذ حٿنـ
ىخّڂ حهلل اًح ٙ أٓڀڄيڂ اٿْيڄخ ًٙ أٻخى ٷٌڃخ ؿخًًٍنِ ًنِٿٌح رٚىُ ًحهظخًٍنِ ٫ڀَ ڃن 
ٌٓحُ كظَ أى٫ٌىڂ ٳؤٓؤٿيڂ ڃخ ّٸٌٽ ىٌحڅ ٳِ أڃَىڂ ٳبڅ ٻخنٌح ٻڄخ ّٸٌٙڅ أٓڀڄظيڂ اٿْيڄخ 
ًٍىىطيڂ اٿَ ٷٌڃيڂ ًاڅ ٻخنٌح ٫ڀَ ٯَْ ًٿٺ ڃن٬ظيڂ ڃنيڄخ ًأكٔنض ؿٌحٍىڂ ڃخ 

 ِؿخًًٍن
ٷخٿض: ػڂ أٍٓپ اٿَ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳي٫خىڂ ٳڀڄخ ؿخءىڂ ٌٍٓٿو 
حؿظڄ٬ٌح ػڂ ٷخٽ ر٠٬يڂ ٿز٬ٞ ڃخ طٸٌٿٌنو ٿڀَؿپ اًح ؿجظڄٌه ٷخٿٌح: نٸٌٽ ًحهلل ڃخ ٫ڀڄنخ 
ًڃخ أڃَنخ رو نزْنخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخثن ٳِ ًٿٺ ڃخ ىٌ ٻخثن ٳڀڄخ ؿخإًه ًٷي ى٫خ 

نًَ٘ح ڃٜخكٴيڂ كٌٿو ٿْٔؤٿيڂ ٳٸخٽ: ڃخ ىٌح حٿيّن حٿٌُ ٳخٍٷظڂ ٳْو حٿنـخِٗ أٓخٷٴو ٳ
 ٷٌڃټڂ ًٿڂ طيهڀٌح ٳِ ىّنِ ًٙ ٳِ ىّن أكي ڃن ىٌه حٕڃڂ

ٷخٿض: ٳټخڅ حٿٌُ ٻڀڄو ؿ٬ٴَ رن أرِ ٣خٿذ ٳٸخٽ ٿو: أّيخ حٿڄڀٺ ٻنخ ٷٌڃخ أىپ ؿخىڀْش ن٬زي 
ٌحٍ ّؤٻپ حٿٸٌُ ڃنخ حٕٛنخځ ًنؤٻپ حٿڄْظش ًنؤطِ حٿٴٌحكٖ ًنٸ٤٪ حٍٕكخځ ًنٔزِ حٿـ

حٿ٬٠ْٲ ٳټنخ ٫ڀَ ًٿٺ كظَ ر٬غ حهلل اٿْنخ ٌٍٓٙ ڃنخ ن٬َٱ نٔزو ًٛيٷو ًأڃخنظو 
٫ًٴخٳو ٳي٫خنخ اٿَ حهلل ط٬خٿَ ٿنٌكيه ًن٬زيه ًنوڀ٪ ڃخ ٻنخ ن٬زي نلن ًآرخإنخ ڃن ىًنو ڃن 
حٿلـخٍس ًحًٕػخڅ ًأڃَ رٜيٵ حٿليّغ ًأىحء حٕڃخنش ًٛڀش حٿَكڂ ًكٔن حٿـٌحٍ ًحٿټٲ 

حٿڄلخٍځ ًحٿيڃخء ًنيخنخ ٫ن حٿٴٌحكٖ ًٷٌٽ حٿًٍِ ًأٻپ ڃخٽ حٿْظْڂ ًٷٌٱ حٿڄلٜنش ٫ن 
ًأڃَنخ أڅ ن٬زي حهلل ًكيه ٙ نَ٘ٹ رو ْٗجخ ًأڃَنخ رخٿٜٚس ًحٿِٻخس ًحٿْٜخځ ٷخٽ: ٳ٬يى 
٫ڀْو أڃٌٍ حٗٓٚځ ٳٜيٷنخه ًآڃنخ رو ًاطز٬نخه ٫ڀَ ڃخ ؿخء رو ٳ٬زينخ حهلل ًكيه ٳڀڂ نَ٘ٹ 

خ كَځ ٫ڀْنخ ًأكڀڀنخ ڃخ أكپ ٿنخ ٳ٬يح ٫ڀْنخ ٷٌڃنخ ٳ٬ٌرٌه ٳٴظنٌنخ ٫ن ىّننخ رو ْٗجخ ًكَڃنخ ڃ
ٿَْىًنخ اٿَ ٫زخىس حًٕػخڅ ڃن ٫زخىس حهلل ًأڅ نٔظلپ ڃخ ٻنخ نٔظلپ ڃن حٿوزخثغ ًٿڄخ 
ٷيًَنخ ٧ًڀڄٌنخ ًٗٸٌح ٫ڀْنخ ًكخٿٌح رْننخ ًرْن ىّننخ هَؿنخ اٿَ رڀيٹ ًحهظَنخٹ ٫ڀَ ڃن 

 ؿٌنخ أڅ ٙ ن٨ڀڂ ٫نيٹ أّيخ حٿڄڀٺ.ٌٓحٹ ًٍٯزنخ ٳِ ؿٌحٍٹ ًٍ
ٷخٿض: ٳٸخٽ ٿو حٿنـخِٗ: ىپ ڃ٬ٺ ڃڄخ ؿخء رو ٫ن حهلل ڃن ِٗء  ٷخٿض: ٳٸخٽ ٿو ؿ٬ٴَ: ن٬ڂ 
ٳٸخٽ ٿو حٿنـخِٗ: ٳؤٷَأه ٫ڀِ ٳٸَأ ٫ڀْو ٛيٍح ڃن }ٻي٬ْٚ{  ٷخٿض: ٳزټَ ًحهلل حٿنـخِٗ 

٫ڀْيڂ ػڂ ٷخٽ  كظَ أه٠پ ٿلْظو ًرټض أٓخٷٴو كظَ حه٠ڀٌح ڃٜخكٴيڂ كْن ٓڄ٬ٌح ڃخ طٚ
حٿنـخِٗ اڅ ىٌح ًحٿٌُ ؿخء رو ڃٌَٓ ٿْوَؽ ڃن ڃ٘ټخس ًحكيس حن٤ڀٸنخ ٳٌحهلل ٙ أٓڀڄيڂ 

 اٿْټڂ أريح ًٙ أٻخى
ٷخٿض أځ ٓڀڄش ٍِٟ حهلل ٫نيخ ٳڀڄخ هَؿخ ڃن ٫نيه ٷخٽ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ًحهلل ٓطْنو ٯيح 

ٍر٬ْش ًٻخڅ أطٸَ  أ٫ْزيڂ ٫نيه ػڂ حٓظؤٛپ رو ه٠َحءىڂ  ٷخٿض: ٳٸخٽ ٿو ٫زي حهلل رن أرِ
حٿَؿڀْن ٳْنخ ٙ طٴ٬پ ٳبڅ ٿيڂ أٍكخڃخ ًاڅ ٻخنٌح ٷي هخٿٴٌنخ ٷخٽ: ًحهلل ٕهزَنو أنيڂ 

 ٫ِّڄٌڅ أڅ ٫َْٔ رن ڃَّڂ ٫ڀْيڄخ حٿٔٚځ ٫زي
ٷخٿض: ػڂ ٯيح ٫ڀْو حٿٰي ٳٸخٽ ٿو: أّيخ حٿڄڀٺ انيڂ ّٸٌٿٌڅ ٳِ ٫َْٔ رن ڃَّڂ ٷٌٙ ٨٫ْڄخ 

ٿض أځ ٓڀڄش ٳؤٍٓپ اٿْيڂ ّٔؤٿيڂ ٫نو ٷخٿض: ًٿڂ ٳؤٍٓپ اٿْيڂ ٳٔڀيڂ ٫ڄخ ّٸٌٿٌڅ ٳْو ٷخ
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ّنِٽ رنخ ڃؼڀيخ ٳخؿظڄ٪ حٿٸٌځ ٳٸخٽ ر٠٬يڂ ٿز٬ٞ ڃخًح طٸٌٿٌڅ ٳِ ٫َْٔ اًح ٓؤٿټڂ ٫نو 
ٷخٿٌح: نٸٌٽ ًحهلل ٳْو ڃخ ٷخٽ حهلل ٓزلخنو ًط٬خٿَ ًڃخ ؿخء رو نزْنخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخثنخ 

خ طٸٌٿٌڅ ٳِ ٫َْٔ رن ڃَّڂ: ٳٸخٽ ٿو ٳِ ًٿٺ ڃخ ىٌ ٻخثن ٳڀڄخ ىهڀٌح ٫ڀْو ٷخٽ ٿيڂ: ڃ
ؿ٬ٴَ رن أرِ ٣خٿذ ٍِٟ حهلل ٫نو: نٸٌٽ ٳْو حٿٌُ ؿخء رو نزْنخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ىٌ 

 ٫زي حهلل ًٌٍٓٿو ًًٍكو ًٻڀڄظو أٿٸخىخ اٿَ ڃَّڂ حٿ٬ٌٍحء حٿزظٌٽ
ٷخٿض: ٳ٠َد حٿنـخِٗ ّيه ٫ڀَ حٍٕٝ ٳؤهٌ ڃنيخ ٫ٌىح ػڂ ٷخٽ: ڃخ ٫يح ٫َْٔ رن ڃَّڂ 

ض ىٌح حٿ٬ٌى ٳنخهَص ر٤خٍٷظو كٌٿو كْن ٷخٽ ڃخ ٷخٽ ٳٸخٽ: ًاڅ نوَطڂ ًحهلل حًىزٌح ڃخ ٷڀ
ٳؤنظڂ ٌْٓځ رؤٍِٟ ًحٿٌْٔځ حٓڃنٌڅ ڃن ٓزټڂ ٯَځ ػڂ ڃن ٓزټڂ ٯَځ ػڂ ڃن ٓزټڂ ٯَځ، 
ٳڄخ أكذ أڅ ٿِ ىَّ ًىذ ًانِ آًّض ٍؿٚ ڃنټڂ ًحٿيَّ رڀٔخڅ حٿلز٘ش حٿـزپ ٍىًح 

خ ٳٌحهلل ڃخ أهٌ حهلل ڃنِ حٿٌَٗس كْن ٍى ٫ڀِ ڃڀټِ ٳآهٌ ٫ڀْيڄخ ىيحّخىڄخ ٳٚ كخؿش ٿنخ ري
 حٿٌَٗس ٳْو ًڃخ أ٣خ٩ ٳِ حٿنخّ ٳؤ٬ْ٣يڂ ٳْو

ٷخٿض: ٳوَؿخ ڃن ٫نيه ڃٸزٌكْن ڃَىًىح ٫ڀْيڄخ ڃخ ؿخءح رو ًأٷڄنخ ٫نيه روَْ ىحٍ ڃ٪ 
هَْ ؿخٍ  ٷخٿض: ٳٌحهلل انخ ٫ڀَ ًٿٺ اً نِٽ رو ٬ّنِ ڃن ّنخ٫ُو ٳِ ڃڀټو ٷخٿض: ٳٌ حهلل ڃخ 

ڀڄنخ كِنخ ٷ٢ ٻخڅ أٗي ڃن كِڅ كِنخه ٫ني ًٿٺ طوٌٳخ أڅ ٨ّيَ ًٿٺ ٫ڀَ حٿنـخِٗ ٫
 ٳْؤطِ ٍؿپ ٙ ٬َّٱ ڃن كٸنخ ڃخ ٻخڅ حٿنـخِٗ ٬َّٱ ڃنو

ٷخٿض: ًٓخٍ حٿنـخِٗ ًرْنيڄخ ٫َٝ حٿنْپ  ٷخٿض: ٳٸخٽ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
خٿض: ٳٸخٽ حٿِرَْ ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٍؿپ ّوَؽ كظَ ّل٠َ ًٷ٬ش حٿٸٌځ ػڂ ّؤطْنخ رخٿوزَ ٷ

 رْن حٿ٬ٌحځ ٍِٟ حهلل ٫نو أنيخ ٷخٿض: ًٻخڅ ڃن أكيع حٿٸٌځ ٓنخ
ٷخٿض: ٳنٴوٌح ٿو ٷَرش ٳـ٬ڀيخ ٳِ ٛيٍه ػڂ ٓزق ٫ڀْيخ كظَ هَؽ ڃن نخكْش حٿنْپ حٿظِ ريخ 
ڃڀظٸِ حٿٸٌځ ػڂ حن٤ڀٶ كظَ ك٠َىڂ  ٷخٿض: ًى٫ٌنخ حهلل ط٬خٿَ ٿڀنـخِٗ رخٿ٨يٌٍ ٫ڀَ 

ه ًحٓظٌػٶ ٫ڀْو أڃَ حٿلز٘ش ٳټنخ ٫نيه ٳِ هَْ ڃنِٽ كظَ ٫يًه ًحٿظڄټْن ٿو ٳِ رٚى
 ٷيڃنخ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ رڄټش.

 كيّغ هخٿي رن ٫َٳ٤ش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ  - 

 ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:رن ُّي ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن هخٿي رن ٫َٳ٤ش 
ّخ هخٿي انيخ ٓظټٌڅ ر٬يُ أكيحع ًٳظن ًحهظٚٱ ٳبڅ حٓظ٬٤ض أڅ طټٌڅ ٫زي حهلل حٿڄٸظٌٽ -

 ٙ حٿٸخطپ ٳخٳ٬پ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ؿخڃ٪ رن ٗيحى ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 

 ٫زي حهلل رن ّٔخٍ ٷخٽ:
څ رن َٛى ًهخٿي رن ٫َٳ٤ش ٷخٽ: ٳٌٻًَح ٍؿٚ ڃخص ڃن ر٤نو ٻنض ؿخٿٔخ ڃ٪ ٓڀْڄخ-

ٷخٽ: ٳټؤنڄخ حٗظيْخ أڅ ّٜڀْخ ٫ڀْو ٷخٽ: ٳٸخٽ أكيىڄخ ٿٔهَ أٿڂ ّٸپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ: ڃن ٷظڀو ر٤نو ٳبنو ٿن ٬ٌّد ٳِ ٷزَه ٷخٽ حٓهَ رڀَ.

رَ٘ كيػنخ ُٻَّخ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي كيػنخ ڃلڄي رن - 
أرِ ُحثيس كيػنخ هخٿي رن ٓڀڄش كيػنخ ڃٔڀڂ ڃٌٿَ هخٿي رن ٫َٳ٤ش أڅ هخٿي رن ٫َٳ٤ش 
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ٷخٽ: ٓڄ٬ض أنخ ڃن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش ڃٌٿَ هخٿي رن ٫َٳ٤ش أڅ هخٿي رن 
 ٫َٳ٤ش ٷخٽ ٿڀڄوظخٍ:

-َِ ڃظ٬ڄيح  ىٌح ٍؿپ ٻٌحد ًٿٸي ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن ٻٌد ٫ڀ
 ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن ؿينڂ.

 كيّغ ٣خٍٵ رن ٌّٓي ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى رن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ٫ڀٸڄش  - 

 رن ًحثپ ٫ن ٣خٍٵ رن ٌّٓي حٿل٠َڃِ ٷخٽ: ٷڀض:
نيخ ٷخٽ: ٙ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ رؤٍٟنخ أ٫نخرخ ن٬َٜىخ أٳنَ٘د ڃ-

ٳَحؿ٬ظو ٳٸخٽ: ٙ ػڂ ٍحؿ٬ظو ٳٸخٽ: ٙ ٳٸڀض: انخ نٔظ٘ٴِ ريخ ٿڀڄَّٞ ٷخٽ: انو ٿْْ ر٘ٴخء 
 ًٿټنو ىحء.

 كيّغ ٫زي حهلل رن ى٘خځ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ُىَس ٬ّنِ حرن  - 

 رٌ ٫ٸْپ ٫ن ؿيه ٷخٽ:ڃ٬زي رن ٫زي حهلل رن ى٘خځ أ
ٻنض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ًٓڀڂ ًىٌ آهٌ رْي ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ٫نو ٳٸخٽ -

٫ڄَ: ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٕنض أكذ اٿِ ڃن ٻپ ِٗء اٙ نٴِٔ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ: ٙ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه كظَ أٻٌڅ أكذ اٿْٺ ڃن نٴٔٺ ٷخٽ ٫ڄَ: ٳؤنض حٓڅ 

 أكذ اٿِ ڃن نٴِٔ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: حٓڅ ّخ ٫ڄَ. ًحهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ُىَس أرٌ ٫ٸْپ حٿٸَِٗ  - 

 أڅ ؿيه ٫زي حهلل رن ى٘خځ حكظڀڂ ٳِ ُڃخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنټق حٿنٔخء.
 ط٬خٿَ ٫نو.كيّغ ٫زي حهلل رن ٬ٓي ٍِٟ حهلل 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٫ن حٿ٬ٚء رن  - 
 حٿلَع ٫ن كَحځ رن ڃ٬خًّش ٫ن ٫ڄو ٫زي حهلل رن ٬ٓي ٷخٽ:

 ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ڃئحٻڀش حٿلخثٞ ٳٸخٽ: ًحٻڀيخ.-
٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ:  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ - 

 ٓڄ٬ض أرخ حٿزوظَُ حٿ٤خثِ ٷخٽ: أهزَنِ ڃن ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 ٿن ّيڀٺ حٿنخّ كظَ ٬ًٌٍّح ڃن أنٴٔيڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلخٵ أنزؤنخ حرن حٿڄزخٍٹ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن  - 

رِ ٬ْٓي ٫ڄن ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رن ِّّي ٫ن ؿخرَ ٷخٽ: كيػنِ ٬ْٓي رن أ
 ّٸٌٽ:

 أٙ اڅ حٿ٬خٍّش ڃئىحس ًحٿڄنلش ڃَىًىس ًحٿيّن ڃٸ٠ِ ًحٿ٫ِْڂ ٯخٍځ.-
 كيّغ أرِ أڃْش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ آلخٵ ٬ّنِ حرن أرِ ٣ڀلش ٫ن  - 
 أڃْش حٿڄوًِڃِ: أرِ حٿڄنٌٍ ڃٌٿَ أرِ ًٍ ٫ن أرِ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطِ رڀٚ ٳخ٫ظَٱ ًٿڂ ٌّؿي ڃ٬و ڃظخ٩ ٳٸخٽ ٿو -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ أهخٿٺ َٓٷض ٷخٽ: رڀَ ڃَطْن أً ػٚػخ ٷخٽ: ٳٸخٽ 
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ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٷ٬٤ٌه ػڂ ؿْجٌح رو ٷخٽ: ٳٸ٬٤ٌه ػڂ ؿخإًح رو ٳٸخٽ ٿو 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷپ حٓظٰٴَ حهلل ًأطٌد اٿْو ٷخٽ: أٓظٰٴَ حهلل ًأطٌد اٿْو  ٌٍٓٽ حهلل

 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ طذ ٫ڀْو.
 كيّغ ٍؿپ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ أرٌ آلخٵ ٫ن ُحثيس ٫ن  - 
  ڃن حٕنٜخٍ أهزَه ٷخٽ:٫خٛڂ رن ٻڀْذ ٫ن أرْو أڅ ٍؿٚ

هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ؿنخُس ٳڀڄخ ٍؿ٬نخ ٿٸْنخ ىح٫ِ حڃَأس ڃن -
ٷَّٖ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٳٚنش طي٫ٌٹ ًڃن ڃ٬ٺ اٿَ ٬٣خځ 
ٳخنَٜٱ ٳخنَٜٳنخ ڃ٬و ٳـڀٔنخ ڃـخٿْ حٿٰڀڄخڅ ڃن آرخثيڂ رْن أّيّيڂ ػڂ ؿِء رخٿ٬٤خځ 

ٌٟ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيه ًًٟ٪ حٿٸٌځ أّيّيڂ ٳٴ٤ن ٿو حٿٸٌځ ًىٌ ّڀٌٹ ٳ
ٿٸڄظو ٙ ّـِْىخ ٳَٳ٬ٌح أّيّيڂ ًٯٴڀٌح ٫نخ ػڂ ًٻًَح ٳؤهًٌح رؤّيّنخ ٳـ٬پ حٿَؿپ ٠َّد 
حٿڀٸڄش رْيه كظَ طٔٸ٢ ػڂ أڃٔټٌح رؤّيّنخ ّن٨ًَڅ ڃخ ّٜن٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٳٸخٽ أهيٿؾ؟؟ ٗخس أهٌص رَْٰ اًڅ أىڀيخ ٳٸخڃض حٿڄَأس ٳٸخٿض: ّخ  ًٓڀڂ ٳڀٴ٨يخ ٳؤٿٸخىخ
ٌٍٓٽ حهلل انو ٻخڅ ٳِ نٴِٔ أڅ أؿڄ٬ٺ ًڃن ڃ٬ٺ ٫ڀَ ٬٣خځ ٳؤٍٓڀض اٿَ حٿزٸْ٪ ٳڀڂ أؿي 
ٗخس طزخ٩ ًٻخڅ ٫خڃَ رن أرِ ًٷخٙ حرظخ٩ ٗخس أڃْ ڃن حٿزٸْ٪ ٳؤٍٓڀض اٿْو أڅ حرظِٰ ٿِ 

َّض ٗخس ٳؤٍٓپ ريخ اٿِ ٳڀڂ ّـيه حٿٌَٓٽ ًًؿي ٗخس ٳِ حٿزٸْ٪ ٳڀڂ طٌؿي ٳٌٻَ ٿِ أنٺ حٗظ
 أىڀو ٳيٳ٬ٌىخ اٿَ ٌٍٓٿِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٬٣ڄٌىخ حٕٓخٍٍ.

 كيّغ أرِ حٿٌٔحٍ ٫ن هخٿو ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍٻڂ كيػنخ ڃ٬ظڄَ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن أرْو كيػنخ حٿٔڄ٢ْ  - 

 ٍ كيػو أرٌ حٿٌٔحٍ ٫ن هخٿو ٷخٽ:٫ن أرِ حٿٌٔح
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخّ ّظز٬ٌنو ٳؤطز٬ظو ڃ٬يڂ ٷخٽ: ٳٴـجنِ حٿٸٌځ -

٬ٌّٔڅ ٷخٽ: ًأرٸَ حٿٸٌځ ٷخٽ: ٳؤطَ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٠َرنِ َٟرش 
زض رڀْڀش اڃخ ر٬ْٔذ أً ٷ٠ْذ أً ٌٓحٹ ًِٗء ٻخڅ ڃ٬و ٷخٽ: ٳٌحهلل ڃخ أًؿ٬نِ ٷخٽ: ٳ

َِ ٷخٽ:  ٷخٽ: أً ٷڀض: ڃخ َٟرنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ ٿِ٘ء ٫ڀڄو حهلل ٳ
ًكيػظنِ نٴِٔ أڅ آطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٛزلض ٷخٽ: ٳنِٽ ؿزَّپ 
٫ڀْو حٿٔٚځ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: انٺ ٍح٩ ٙ طټَٔڅ ٷًَڅ ٫ٍْظٺ ٷخٽ: 

ٿٰيحس أً ٷخٽ ٛزلنخ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ اڅ أنخٓخ ٳڀڄخ ٛڀْنخ ح
ّظز٬ٌنِ ًانِ ٙ ٬ّـزنِ أڅ ّظز٬ٌنِ حٿڀيڂ ٳڄن َٟرض أً ٓززض ٳخؿ٬ڀيخ ٿو ٻٴخٍس ًأؿَح 

 أً ٷخٽ: ڃٰٴَس ًٍكڄش أً ٻڄخ ٷخٽ.
 كيّغ أرِ ٗيڂ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

رن ٫خڃَ كيػنخ ىَّڂ رن ٓٴْخڅ ٫ن رْخڅ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى  - 
 ٷْْ ٫ن أرِ ٗيڂ ٍِٟ حهلل ٫نو ٷخٽ:

ڃَص رِ ؿخٍّش رخٿڄيّنش ٳؤهٌص رټ٘ليخ ٷخٽ: ًأٛزق حٿٌَٓٽ ّزخّ٪ حٿنخّ ٬ّنِ حٿنزِ -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳؤطْظو ٳڀڂ ّزخ٬ّنِ ٳٸخٽ: ٛخكذ حٿـزٌْس حٓڅ ٷخٽ: ٷڀض: ًحهلل ٙ 

 أ٫ٌى. ٷخٽ: ٳزخ٬ّنِ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ ِّّي رن ٤٫خء ٫ن رْخڅ رن رَ٘ ٫ن ٷْْ  - 
 رن أرِ كخُځ ٫ن أرِ ٗيڂ ٍِٟ حهلل ٫نو ٷخٽ:

ٻنض ٍؿٚ ر٤خٙ ٷخٽ: ٳڄَص رِ ؿخٍّش ٳِ ر٬ٞ ٣َٵ حٿڄيّنش اً ىٌّض اٿَ ٻ٘ليخ -
ٌنو ٳؤطْظو ٳز٤ٔض ٳڀڄخ ٻخڅ حٿٰي ٷخٽ: ٳؤطَ حٿنخّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّزخ٬ّ

ّيُ ٕرخ٬ّو ٳٸزٞ ّيه ًٷخٽ: أكزٺ ٛخكزٺ حٿـزٌْس ٬ّنِ: أڃخ انٺ ٛخكذ حٿـزٌْس أڃْ 
 ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل رخ٬ّنِ ٳٌحهلل ٙ أ٫ٌى أريح ٷخٽ: ٳن٬ڂ اًح.

 كيّغ ڃوخٍٵ ٍِٟ حهلل ٫نو.
رٌّ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ُىَْ كيػنخ ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ٷخ - 

 رن ڃوخٍٵ ٫ن أرْو أڅ ٍؿٚ أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ:
أٍأّض اڅ ؿخء ٍؿپ َّّي أڅ َّٔٷنِ أً ّؤهٌ ڃنِ ڃخ طؤڃَنِ رو ٷخٽ: ط٨٬ڂ ٫ڀْو رخهلل -

ٷخٽ: ٳبڅ ٳ٬ڀض ٳڀڂ ّنظو ٷخٽ: طٔظ٬يُ حٿٔڀ٤خڅ ٷخٽ: ٳبڅ ٿڂ ّټن رٸَرِ ڃنيڂ أكي ٷخٽ: 
 ييحء حٓهَس أً طڄن٪ ڃخٿٺ.طـخىيه أً طٸخطڀو كظَ طټظذ ٳِ ٗ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ٷَځ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن  - 
 ٷخرٌّ رن حٿڄوخٍٵ ٫ن أرْو ٷخٽ:

أطَ ٍؿپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: أٍأّض اڅ أطخنِ ٍؿپ ّؤهٌ ڃخٿِ ٷخٽ: طٌٻَه -
ٳبڅ ٳ٬ڀض ٳڀڂ ّنظو ٷخٽ: طٔظ٬ْن ٫ڀْو رخٿٔڀ٤خڅ  رخهلل ط٬خٿَ ٷخٽ: أٍأّض اڅ ًٻَطو رخهلل ٷخٽ:

ٷخٽ: أٍأّض اڅ ٻخڅ حٿٔڀ٤خڅ ڃنِ نخثْخ ٷخٽ: طٔظ٬ْن ٫ڀْو رخٿڄٔڀڄْن ٷخٽ: أٍأّض اڅ ٿڂ 
ّل٠َنِ أكي ڃن حٿڄٔڀڄْن ٫ًـپ ٫ڀِ ٷخٽ: ٳٸخطپ كظَ طلَُ ڃخٿٺ أً طٸظپ ٳظټٌڅ ٳِ 

 ٗييحء حٓهَس.
 كيّغ أرِ ٫ٸزش ٍِٟ حهلل ٫نو.

 كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ؿََّ ٬ّنِ حرن كخُځ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل - 
ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن ىحًى رن كْٜن ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٫ٸزش ٫ن أرِ ٫ٸزش ًٻخڅ 

 ڃٌٿَ ڃن أىپ ٳخٍّ ٷخٽ:
ٗييص ڃ٪ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ُأكي ٳ٠َرض ٍؿٚ ڃن حٿڄَ٘ٻْن ٳٸڀض: -

ِٓ ٳزڀٰض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ىٚ ٷڀض: هٌىخ هٌىخ ڃنِ ًأنخ حٿٰٚځ حٿٴخٍ
 ڃنِ ًأنخ حٿٰٚځ حٕنٜخٍُ.

 كيّغ ٍؿپ ٿڂ ّٔڂ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ  - 

َ حهلل كيػنِ ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش رن ڃ٬ٌٔى أڅ ٍؿٚ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀ
 ٫ڀْو ًٓڀڂ كيػو أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 اًح ٻخڅ أكيٻڂ ٳِ حٿٜٚس ٳٚ َّٳ٪ رَٜه اٿَ حٿٔڄخء أڅ ّڀظڄ٪ رَٜه.-
 كيّغ أرِ ٷظخىس حٕنٜخٍُ ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ رن رَْ٘ أنزؤنخ ڃنٌٍٜ ٬ّنِ حرن ُحًحڅ ٫ن ٷظخىس  - 
  رن ڃ٬زي حٿِڃخنِ ٫ن أرِ ٷظخىس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:٫ن ٫زي حهلل
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ٓجپ ٫ن ٌٛځ ٌّځ ٫َٳش ٳٸخٽ: ٻٴخٍس ٓنظْن ًٓجپ ٫ن ٌٛځ ٌّځ ٫خٌٍٗحء ٳٸخٽ: ٻٴخٍس -
 ٓنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫ڄًَ رن ٻؼَْ رن  - 
ىس ٷخٽ: كيػنخ أرٌ ٷظخىس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل أٳڀق ٫ن أرِ ڃلڄي ؿڀْْ ٻخڅ ٕرِ ٷظخ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ڃن أٷخځ حٿزْنش ٫ڀَ ٷظْپ ٳڀو ٓڀزو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رَ٘ رن حٿڄٴ٠پ أرٌ آڄخ٫ْپ ٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حرن  - 

 آلخٵ ٫ن ِّّي رن أرِ ٫ظخد ٫ن ٫ڄًَ رن أرِ ٓڀْڂ ٫ن أرِ ٷظخىس ٷخٽ:
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٜڀِ ّلڄپ أڃخڃش أً أڃْڄش رنض أرِ حٿ٬خٙ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل -

 ًىِ رنض ُّنذ ّلڄڀيخ اًح ٷخځ ٬٠ًّيخ اًح ٍٻ٪ كظَ ٳَ٭.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ كيػنخ  - 

 ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو ٷخٽ:
ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّئڃنخ ّٸَأ رنخ ٳِ حٿَٻ٬ظْن حًٕٿْْن ڃن ٛٚس ٻخڅ ٍٓ-

حٿ٨يَ ًّٔڄ٬نخ حّٓش أكْخنخ ٤ًٌّٽ ٳِ حًٕٿَ ًّٸَٜ ٳِ حٿؼخنْش ًٻخڅ ّٴ٬پ ًٿٺ ٳِ 
ٛٚس حٿٜزق ٤ٌّٽ ٳِ حًٕٿَ ًّٸَٜ ٳِ حٿؼخنْش ًٻخڅ ّٸَأ رنخ ٳِ حٿَٻ٬ظْن حًٕٿْْن 

 ڃن ٛٚس حٿ٬َٜ.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل - 

 حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرِ ٷظخىس أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 نيَ أڅ ّوڀ٢ ِٗء ڃنو رِ٘ء ًٿټن ٿْنظزٌ ٻپ ًحكي ڃنيڄخ ٫ڀَ كيس.-
رن أرِ ٻؼَْ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد حٿؼٸٴِ ٫ن أٌّد ٫ن ّلَْ - 

 ٫ن حرن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو:
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّظنٴْ ٳِ حٗنخء أً ّڄْ ًٻَه رْڄْنو. أً ّٔظ٤ْذ -

 رْڄْنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ڃخٿٺ ٬ّنِ حرن أنْ ٫ن  - 

ڂ ٫ن أرِ ٷظخىس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٫خڃَ رن ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿِرَْ ٫ن ٫ڄًَ رن ٓڀْ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 اًح ىهپ أكيٻڂ حٿڄٔـي ٳڀَْٻ٪ ٍٻ٬ظْن ٷزپ أڅ ّـڀْ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫خڃَ رن ٫زي  - 

 حهلل ٫ن ٫ڄًَ رن ٓڀْڂ ٫ن أرِ ٷظخىس:
ڀِ ًىٌ كخڃپ أڃخڃش رنض ُّنذ ٳبًح ٍٻ٪ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜ-

 ًٓـي ٬ًٟيخ ًاًح ٷخځ كڄڀيخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ: - 
ٻنض أٍٍ حٿَإّخ أ٫ٍَ ڃنيخ ٯَْ أنِ ٙ أُڃپ كظَ ٿٸْض أرخ ٷظخىس ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو -

حٿَإّخ ڃن حهلل ًحٿلڀڂ ڃن حٿ٤ْ٘خڅ ٳڄن  ٳليػنِ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
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ٍأٍ ٍإّخ ّټَىيخ ٳٚ ّوزَ ريخ ًٿْظٴپ ٫ن ّٔخٍه ػٚػخ ًٿْٔظ٬ٌ رخهلل ڃن َٗىخ ٳبنيخ ٙ 
 ط٠َه ٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس أهٍَ: ٳبنو ٿن ٍَّ ْٗجخ ّټَىو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٛخٿق رن ٻْٔخڅ ٓڄ٬و ڃن أرِ ڃلڄي  - 
 ظخىس:ٓڄ٬و ڃن أرِ ٷ

أٛخد كڄخٍ ًكٖ ٬ّنِ: ًىٌ ڃلپ ًىڂ ڃلَڃٌڅ ٳٔؤٿٌح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 ٳؤڃَىڂ رؤٻڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫ڄًَ رن ٻؼَْ رن  - 
 أٳڀق ٫ن أرِ ٷظخىس ٷخٽ:

 رخٍُص ٍؿٚ ٌّځ كنْن ٳنٴڀنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڀزو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنِ آلخٵ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش كيػظنِ  - 

حڃَأس ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش أڅ أرخ ٷظخىس ٻخڅ ِّٰٜ حٗنخء ٿڀيَ ٳَْ٘د ًٷخٽ: اڅ ٌٍٓٽ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيػنخ:

 انيخ ٿْٔض رنـْ انيخ ڃن حٿ٤ٌحٳْن ًحٿ٤ٌحٳخص ٫ڀْټڂ.-
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن أرِ ٓڀْڄخڅ ًحرن ٫ـٚڅ ٫ن كيػنخ ٫ز - 

٫خڃَ رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن ٫ڄًَ رن ٓڀْڂ ٫ن أرِ ٷظخىس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٷخٽ:

 اًح ىهپ أكيٻڂ حٿڄٔـي ٳڀْٜپ ٍٻ٬ظْن ڃن ٷزپ أڅ ّـڀْ.-
ه ڃن ىحًى رن ٗخرٌٍ ٫ن أرِ ٷ٫ِش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ: ٓڄ٬نخ - 

 ٫ن أرِ حٿوڀْپ ٫ن أرِ كَڃڀش ٫ن أرِ ٷظخىس ٷخٽ:
ْٛخځ ٫َٳش ّټٴَ حٿٔنش ًحٿظِ طڀْيخ ًْٛخځ ٫خٌٍٗحء ّټٴَ ٓنش ٷخٽ ٫زي حهلل: ٷخٽ أرِ: ٿڂ -

 َّٳ٬و ٿنخ ٓٴْخڅ ًىٌ ڃَٳ٩ٌ.
ِ ٛڀَ حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ نَٜ ٫ن ٫ڀِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٳٸخٽ: ٫ن حٿنز - 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن أرِ ٓڀْڄخڅ ًحرن ٫ـٚڅ ٫ن  - 

 ٫خڃَ رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن ٫ڄًَ رن ٓڀْڂ ٫ن أرِ ٷظخىس ٷخٽ:
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّئځ حٿنخّ ًأڃخڃش رنض أرِ حٿ٬خٙ ٬ّنِ كخڃڀيخ -

 ح ٳَ٭ ڃن حٿٔـٌى ٍٳ٬يخ.ٳبًح ٍٻ٪ ٬ًٟيخ ًاً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ حٿلـخؽ رن أرِ ٫ؼڄخڅ كيػنِ ّلَْ رن  - 

 أرِ ٻؼَْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 اًح نٌىُ ٿڀٜٚس ٳٚ طٸٌڃٌح كظَ طًَنِ.-
نخ آڄخ٫ْپ كيػنخ حٿيٓظٌحثِ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 ٫زي حهلل رن ٷظخىس ٫ن أرِ ٷظخىس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
اًح َٗد أكيٻڂ ٳٚ ّظنٴْ ٳِ حٗنخء ًاًح أطَ حٿوٚء ٳٚ ّڄْ ًٻَه رْڄْنو ًاًح طڄٔق -

 ٳٚ ّظڄٔلن رْڄْنو.
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َْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّل - 
 ٫ن كَڃڀش رن اّخّ ٫ن أرِ ٷظخىس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٌٛځ ٌّځ ٫َٳش ّټٴَ ٓنظْن ڃخْٟش ًڃٔظٸزڀش ًٌٛځ ٫خٌٍٗحء ّټٴَ ٓنش ڃخْٟش.-
ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل رن ٬ْٓي ٬ّنِ حر - 

ىني كيػنِ ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كڀلڀش ٫ن حرن ٿټ٬ذ رن ڃخٿٺ ٫ن أرِ ٷظخىس حرن ٍر٬ِ 
 ٷخٽ:

ڃَ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رـنخُس ٷخٽ: ڃٔظَّق ًڃٔظَحف ڃنو ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ -
حهلل ڃخ حٿڄٔظَّق ًحٿڄٔظَحف ڃنو ٷخٽ: حٿڄئڃن حٓظَحف ڃن نْٜذ حٿينْخ ًأًحىخ اٿَ ٍكڄش 

 ًحٿٴخؿَ حٓظَحف ڃنو حٿ٬زخى ًحٿزٚى ًحٿ٘ـَ ًحٿيًحد.حهلل ط٬خٿَ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٯْٚڅ رن ؿََّ ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ڃ٬زي حٿِڃخنِ ٫ن أرِ ٷظخىس ٷخٽ ٬ٗزش ٷڀض ٿْٰٚڅ حٕنٜخٍُ ٳٸخٽ:
ن ٌٛڃو ٳ٠ٰذ ٳٸخٽ ٫ڄَ: رَأٓو أُ ن٬ڂ اڅ ٍؿٚ ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫-

ٍْٟض أً ٷخٽ: ٍْٟنخ رخهلل ٍرخ ًرخٗٓٚځ ىّنخ ٷخٽ: ًٙ أ٫ڀڄو اٙ ٷي ٷخٽ: ًرڄلڄي ٌٍٓٙ 
ًر٬ْظنخ ر٬ْش ٷخٽ: ٳٸخځ ٫ڄَ أً ٍؿپ آهَ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٍؿپ ٛخځ حٕري ٷخٽ: ٙ 

ًٿٺ  ٛخځ ًٙ أٳ٤َ أً ڃخ ٛخځ ًڃخ أٳ٤َ ٷخٽ: ٌٛځ ٌّڃْن ًاٳ٤خٍ ٌّځ ٷخٽ: ًڃن ٤ّْٶ
ٷخٽ: اٳ٤خٍ ٌّڃْن ًٌٛځ ٌّځ ٷخٽ: ٿْض حهلل ٫ِ ًؿپ ٷٌحنخ ٿٌٿٺ ٷخٽ: ٌٛځ ٌّځ ًاٳ٤خٍ 
ٌّځ ٷخٽ: ًحٹ ٌٛځ أهِ ىحًى ٷخٽ: ٌٛځ حٗػنْن ًحٿوڄْْ ٷخٽ: ًحٹ ٌّځ ًٿيص ٳْو 
َِ ٳْو ٷخٽ: ٌٛځ ػٚػش أّخځ ڃن ٻپ ٗيَ ًٍڃ٠خڅ اٿَ ٍڃ٠خڅ ٌٛځ حٿيىَ  ًأنِٽ ٫ڀ

خٽ: ّټٴَ حٿٔنش حٿڄخْٟش ًحٿزخٷْش ٷخٽ: ٌٛځ ٌّځ ٫خٌٍٗحء ًاٳ٤خٍه ٷخٽ: ٌٛځ ٌّځ ٫َٳش ٷ
 ٷخٽ: ّټٴَ حٿٔنش حٿڄخْٟش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ڃلڄي رن ٬ّنِ حرن آلخٵ كيػنِ  - 
حرن ٿټ٬ذ رن ڃخٿٺ ٫ن أرِ ٷظخىس ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٫ڀَ 

 ىٌح حٿڄنزَ:
َِ ٳٚ ّٸٌٿن اٙ كٸخ أً ٛيٷخ ٳڄن ٷخٽ ّخ أّ- يخ حٿنخّ اّخٻڂ ًٻؼَس حٿليّغ ٫نِ ڃن ٷخٽ ٫ڀ

َِ ڃخ ٿڂ أٷپ ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ.  ٫ڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫ڀِ رن حٿڄزخٍٹ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ  - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو ٷخٽ:
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔڄ٬نخ حّٓش ٳِ حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ أكْخنخ.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرٌ حٿ٬ڄْْ ٫ن ٫خڃَ ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل  - 

 رن حٿِرَْ ٫ن حٿٍِٷِ ٫ن أرِ ٷظخىس:
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ؿڀْ ٳِ حٿٜٚس ًٟ٪ ّڄْنو ٫ڀَ ٳوٌه حٿْڄنَ -

 و.ًأٗخٍ رؤٛز٬
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٯْٚڅ رن  - 

 ؿََّ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃ٬زي حٿِڃخنِ ٫ن أرِ ٷظخىس حٕنٜخٍُ:
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أڅ أ٫َحرْخ ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٌٛڃو ٳٌٻَ حٿليّغ اٙ أنو ٷخٽ: -
َِ ٳْو.ٌٛځ حٗػنْن ٷخٽ: ًحٹ ٌّځ ًٿيص ٳْو ًأنِٽ   ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ّلَْ رن ٬ْٓي أڅ ٬ْٓي رن أرِ  - 
 ٬ْٓي حٿڄٸزَُ أهزَه أڅ ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس أهزَه أڅ أرخه ٻخڅ ّليع:

أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض اڅ ٷظڀض ٳِ ٓزْپ -
زخ ڃٸزٚ ٯَْ ڃيرَ ٻٴَ حهلل رو ه٤خّخُ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حهلل ٛخرَح ڃلظٔ

ًٓڀڂ: اڅ ٷظڀض ٳِ ٓزْپ حهلل ٛخرَح ڃلظٔزخ ڃٸزٚ ٯَْ ڃيرَ ٻٴَ حهلل رو ه٤خّخٹ ػڂ أڅ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿزغ ڃخ ٗخء حهلل ػڂ ٓؤٿو حٿَؿپ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ 

يرَ ٻٴَ حهلل ٫نِ ه٤خّخُ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٷظڀض ٳِ ٓزْپ حهلل ڃٸزٚ ٯَْ ڃ
ًٓڀڂ اڅ ٷظڀض ٳِ ٓزْپ حهلل ڃٸزٚ ٯَْ ڃيرَ ٻٴَ حهلل ٫نٺ ه٤خّخٹ اٙ حٿيّن ٻٌٿٺ ٷخٽ ٿِ 

 ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن ٬ْٓي رن  - 

 ي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو ٷخٽ:أرِ ٬ْٓي حٿڄٸزَُ ٫ن ٫ز
أطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رـنخُس ٿْٜڀِ ٫ڀْيخ ٳٸخٽ: أ٫ڀْو ىّن ٷخٿٌح: ن٬ڂ ىّنخٍحڅ -

َِ ّخ ٌٍٓٽ  ٷخٽ: أطَٹ ٿيڄخ ًٳخء ٷخٿٌح: ٙ ٷخٽ: ٛڀٌح ٫ڀَ ٛخكزټڂ ٷخٽ أرٌ ٷظخىس ىڄخ ٫ڀ
 حهلل ٳٜڀَ ٫ڀْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن ڃ٬زي رن كيػنخ ٫زي حهلل - 
 ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٫ن أرِ ٷظخىس ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 اّخٻڂ ًٻؼَس حٿلڀٲ ٳِ حٿزْ٪ ٳبنو ّنٴٶ ػڂ ّڄلٶ.-
رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ ڃ٬زي  - 

ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ أنو ٓڄ٪ أرخ ٷظخىس حٿٔڀڄِ ّليع أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ّٸٌٽ:

 اّخٻڂ ًٻؼَس حٿلڀٲ ٳِ حٿزْ٪ ٳبنو ّنٴٶ ػڂ ّڄلٶ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ٍرخف ٫ن أرِ ٷظخىس ٷخٽ:
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳٸخٽ: انټڂ اڅ ٙ طيٍٻٌح حٿڄخء ٯيح  ٻنخ ڃ٪-

ط٤٬ٌ٘ح ًحن٤ڀٶ ٫َٓخڅ حٿنخّ َّّيًڅ حٿڄخء ًٿِڃض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٳڄخٿض رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍحكڀظو ٳن٬ْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ڂ ڃخٽ كظَ ٻخى أڅ ّنـٴپ ٫ن ٍحكڀظو ٳي٫ڄظو ٳخنظزو ٳي٫ڄظو ٳخى٫ڂ ػڂ ڃخٽ ٳي٫ڄظو ٳخى٫ڂ ػ
ٳٸخٽ: ڃن حٿَؿپ ٷڀض: أرٌ ٷظخىس ٷخٽ: ڃٌ ٻڂ ٻخڅ ڃَْٔٹ ٷڀض: ڃنٌ حٿڀْڀش ٷخٽ: كٴ٨ٺ حهلل 
ٻڄخ كٴ٨ض ٌٍٓٿو ػڂ ٷخٽ: ٿٌ ٫َٓنخ ٳڄخٽ اٿَ ٗـَس ٳنِٽ ٳٸخٽ: حن٨َ ىپ طٍَ أكيح 

ڀْنخ ٛٚطنخ ٳنڄنخ ٳڄخ أّٸ٨نخ ٷڀض: ىٌح ٍحٻذ ىٌحڅ ٍحٻزخڅ كظَ رڀٮ ٓز٬ش ٳٸخٽ: حكٴ٨ٌح ٫
اٙ كَ حٿ٘ڄْ ٳخنظزينخ ٳَٻذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔخٍ ًَٓنخ ىنْيش ػڂ نِٽ 
ٳٸخٽ: أڃ٬ټڂ ڃخء ٷخٽ: ٷڀض: ن٬ڂ ڃ٬ِ ڃ٠ْؤس ٳْيخ ِٗء ڃن ڃخء ٷخٽ: حثض ريخ ٳؤطْظو ريخ 

أرخ ٷظخىس ٳبنو  ٳٸخٽ: ڃٌٔح ڃنيخ ڃٌٔح ڃنيخ ٳظٌٟؤ حٿٸٌځ ًرٸْض ؿ٫َش ٳٸخٽ: حُىىَ ريخ ّخ
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ْٓټٌڅ ٿيخ نزؤ ػڂ أًڅ رٚٽ ًٛڀٌح حٿَٻ٬ظْن ٷزپ حٿٴـَ ػڂ ٛڀٌح حٿٴـَ ػڂ ٍٻذ ًٍٻزنخ 
ٳٸخٽ ر٠٬يڂ ٿز٬ٞ: ٳ٣َنخ ٳِ ٛٚطنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ طٸٌٿٌڅ 
اڅ ٻخڅ أڃَ ىنْخٻڂ ٳ٘ؤنټڂ ًاڅ ٻخڅ أڃَ ىّنټڂ ٳبٿِ ٷڀنخ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳ٣َنخ ٳِ ٛٚطنخ 

ٸخٽ: ٙ طٴ٢َّ ٳِ حٿنٌځ انڄخ حٿظٴ٢َّ ٳِ حٿْٸ٨ش ٳبًح ٻخڅ ًٿٺ ٳٜڀٌىخ ًڃن حٿٰي ًٷظيخ ػڂ ٳ
ٷخٽ: ٧نٌح رخٿٸٌځ ٷخٿٌح: انٺ ٷڀض رخٕڃْ اڅ ٙ طيٍٻٌح حٿڄخء ٯيح ط٤٬ٌ٘ح ٳخٿنخّ رخٿڄخء 
ٳٸخٽ: أٛزق حٿنخّ ًٷي ٳٸيًح نزْيڂ ٳٸخٽ ر٠٬يڂ ٿز٬ٞ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٳِ حٿٸٌځ أرٌ رټَ ٫ًڄَ ٳٸخٙ: أّيخ حٿنخّ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿڄخء ً
ًٓڀڂ ٿڂ ّټن ٿْٔزٸټڂ اٿَ حٿڄخء ًّوڀٴټڂ ًاڅ ٤ّ٪ حٿنخّ أرخ رټَ ٫ًڄَ َّٗيًح ٷخٿيخ ػٚػخ 
ٳڀڄخ حٗظيص حٿ٨يَْس ٍٳ٪ ٿيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىڀټنخ 

: ٙ ىڀٺ ٫ڀْټڂ ػڂ ٷخٽ: ّخ أرخ ٷظخىس حثض رخٿڄ٠ْخس ٳؤطْظو ريخ ٤٫٘خ طٸ٬٤ض ح٫ٕنخٵ ٳٸخٽ
ٳٸخٽ أكڀپ ٿِ ٯڄَُ ٬ّنِ ٷيكو ٳلڀڀظو ٳؤطْظو رو ٳـ٬پ ّٜذ ٳْو ًّٔٸِ حٿنخّ ٳخُىكڂ 
حٿنخّ ٫ڀْو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ أّيخ حٿنخّ أكٔنٌح حٿڄٖ ٳټڀټڂ 

َْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٜٓيٍ ٫ن ٍُ ٳَ٘د حٿٸٌځ كظَ ٿڂ ّزٶ ٯَُْ ًٯ
ٳٜذ ٿِ ٳٸخٽ: حَٗد ّخ أرخ ٷظخىس ٷخٽ: ٷڀض: حَٗد أنض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: اڅ ٓخٷِ 
حٿٸٌځ آهَىڂ ٳَ٘رض ًَٗد ر٬يُ ًرٸِ ٳِ حٿڄ٠ْؤس نلٌ ڃڄخ ٻخڅ ٳْيخ ًىٌ ٌّڃجٌ 
ػڀؼڄخثش ٷخٽ: ٫زي حهلل ٳٔڄ٬نِ ٫ڄَحڅ رن كْٜن ًأنخ أكيع ىٌح حٿليّغ ٳِ حٿڄٔـي 

خڃ٪ ٳٸخٽ: ڃن حٿَؿپ ٷڀض: أنخ ٫زي حهلل رن ٍرخف حٕنٜخٍُ ٷخٽ: حٿٸٌځ أ٫ڀڂ رليّؼيڂ حٿـ
حن٨َ ٻْٲ طليع ٳبنِ أكي حٿٔز٬ش طڀٺ حٿڀْڀش ٳڀڄخ ٳَٯض ٷخٽ: ڃخ ٻنض أكٔذ أڅ أكيح 
ّلٴ٦ ىٌح حٿليّغ ٯَُْ ٷخٽ كڄخى ًكيػنخ كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن رټَ رن ٫زي حهلل حٿڄِنِ ٫ن 

ٷظخىس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄؼڀو ًُحى ٷخٽ: ٻخڅ ٫زي حهلل رن ٍرخف ٫ن أرِ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٫َّ ٫ًڀْو ٿْپ طٌٓي ّڄْنو ًاًح ٫َّ حٿٜزق ًٟ٪ 

 ٍأٓو ٫ڀَ ٻٴو حٿْڄنَ ًأٷخځ ٓخ٫يه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ارَحىْڂ رن حٿلـخؽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 أرِ ٷظخىس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌه.ٍرخف ٫ن 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ارَحىْڂ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄْي ٫ن رټَ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ٍرخف ٫ن أرِ ٷظخىس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌه.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ڃلڄي ٷخٽ: - 
خ ڃ٪ أرِ ٷظخىس ٫ڀَ ٧يَ رْظنخ ٳَأٍ ٻٌٻزخ حنٸٞ ٳن٨ًَح اٿْو ٳٸخٽ أرٌ ٷظخىس انخ ٷي ٻن-

 نيْنخ أڅ نظز٬و أرٜخٍنخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٯْٚڅ رن ؿََّ ٫ن ٫زي  - 

 حهلل رن ڃ٬زي ٫ن أرِ ٷظخىس ٷخٽ:
حٗػنْن ٳٸخٽ: ٳْو ًٿيص ًٳْو أنِٽ ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٌٛځ ٌّځ -

.َِ  ٫ڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ حٌٕٓى رن ْٗزخڅ ٫ن  - 

 هخٿي رن ٗڄَْ ٷخٽ:
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ٷيځ ٫ڀْنخ ٫زي حهلل رن ٍرخف ٳٌؿيطو ٷي حؿظڄ٪ اٿْو نخّ ڃن حٿنخّ ٷخٽ: كيػنخ أرٌ ٷظخىس -
: ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿْٖ ٳخٍّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ

حٕڃَحء ًٷخٽ: ٫ڀْټڂ ُّي رن كخٍػش ٳبڅ أْٛذ ُّي ٳـ٬ٴَ ٳبڅ أْٛذ ؿ٬ٴَ ٳ٬زي حهلل رن 
ًٍحكش حٕنٜخٍُ ٳٌػذ ؿ٬ٴَ ٳٸخٽ: رؤرِ أنض ّخ نزِ حهلل ًأڃِ ڃخ ٻنض أٍىذ أڅ 

َِ ُّيح ٷخٽ حڃ٠ٌح ٳبنٺ ٙ طيٍُ أُ ًٿٺ هَْ ٷخٽ: ٳخن٤ڀٶ حٿ ـْٖ ٳڀزؼٌح ڃخ طٔظ٬ڄپ ٫ڀ
ٗخء حهلل ػڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ٛي حٿڄنزَ ًأڃَ أڅ ّنخىُ حٿٜٚس ؿخڃ٬ش 
ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نخد هَْ أً ػخد هَْ ٗٺ ٫زي حٿَكڄن أٙ أهزَٻڂ 
٫ن ؿْ٘ټڂ ىٌح حٿٰخُُ انيڂ حن٤ڀٸٌح كظَ ٿٸٌح حٿ٬يً ٳؤْٛذ ُّي ٗيْيح ٳخٓظٰٴًَح ٿو 

ٴَ ٿو حٿنخّ ػڂ أهٌ حٿڀٌحء ؿ٬ٴَ رن أرِ ٣خٿذ ٳ٘ي ٫ڀَ حٿٸٌځ كظَ ٷظپ ٗيْيح أٗي ٳخٓظٰ
ٿو رخٿ٘يخىس ٳخٓظٰٴًَح ٿو ػڂ أهٌ حٿڀٌحء ٫زي حهلل رن ًٍحكش ٳؤػزض ٷيڃْو كظَ أْٛذ ٗيْيح 
ٳخٓظٰٴًَح ٿو ػڂ أهٌ حٿڀٌحء هخٿي رن حٿٌٿْي ًٿڂ ّټن ڃن حٕڃَحء ىٌ أڃَ نٴٔو ٳَٳ٪ ٌٍٓٽ 

٫ڀْو ًٓڀڂ أٛز٬ْو ًٷخٽ: حٿڀيڂ ىٌ ْٓٲ ڃن ٌْٓٳٺ ٳخنَٜه ًٷخٽ ٫زي حهلل ٛڀَ حهلل 
حٿَكڄن ڃَس ٳخنظَٜ رو ٳٌْڃجٌ ٓڄِ هخٿي ْٓٲ حهلل ػڂ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 حنٴًَح ٳؤڃيًح اهٌحنټڂ ًٙ ّظوڀٴن أكي ٳنٴَ حٿنخّ ٳِ كَ ٗيّي ڃ٘خس ًٍٻزخنخ.
٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن - 

 ٍٳْ٪ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٙ طٔزٌح حٿيىَ ٳبڅ حهلل ىٌ حٿيىَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن حٿڄٸَُ كيػنخ كٌْس ٷخٙ: كيػنخ أرٌ  - 

 ن حٿن٠َ كيػو ٫ن أرِ ٷظخىس أنو ك٠َ ًٿٺ ٷخٽ:حٿٜوَ كڄْي رن ُّخى أڅ ّلَْ ر
أطَ ٫ڄًَ رن حٿـڄٌف اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض اڅ -

ٷخطڀض ٳِ ٓزْپ حهلل كظَ أٷظپ أڃِ٘ رَؿڀِ ىٌه ٛلْلش ٳِ حٿـنش ًٻخنض ٍؿڀو ٫َؿخء 
حرن أهْو ًڃٌٿَ ٿيڂ ٳڄَ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٬ڂ ٳٸظڀٌح ٌّځ أكي ىٌ ً

٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٻؤنِ أن٨َ اٿْٺ طڄِ٘ رَؿڀٺ ىٌه ٛلْلش 
 ٳِ حٿـنش ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ريڄخ ًرڄٌٙىڄخ ٳـ٬ڀٌح ٳِ ٷزَ ًحكي.

ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ - 
 ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو:

أنو ٗيي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٫ڀَ ڃْض ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ: حٿڀيڂ حٯٴَ ٿلْنخ -
ًڃْظنخ ًٗخىينخ ًٯخثزنخ ًَْٰٛنخ ًٻزَْنخ ًًٻَنخ ًأنؼخنخ ٷخٽ ّلَْ ًُحى ٳْو أرٌ ٓڀڄش 

 .حٿڀيڂ ڃن أكْْظو ڃنخ ٳؤكْو ٫ڀَ حٗٓٚځ ًڃن طٌٳْظو ٳظٌٳو ٫ڀَ حّٗڄخڅ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن أرْو كيػنِ ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس  - 

 ٫ن أرْو ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ى٫ِ ٿـنخُس ٓؤٽ ٫نيخ ٳبڅ أػنِ ٫ڀْيخ هَْ ٷخځ -

 ٳٜڀَ ٫ڀْيخ ًاڅ أػنِ ٫ڀْيخ ٯَْ ًٿٺ ٷخٽ ٕىڀيخ: ٗؤنټڂ ريخ ًٿڂ ّٜپ ٫ڀْيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي كيػنِ أرِ ٫ن ٫زي  - 

 حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو ٳٌٻَ نلٌه.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ٫زْي حهلل  - 
 هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:رن أرِ ؿ٬ٴَ ٫ن حرن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح

 ڃن ٷ٬ي ٫ڀَ ٳَحٕ ڃْٰزش ٷْٞ حهلل ٿو ٌّځ حٿٸْخڃش ػ٬زخنخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃلڄي ٫ن أْٓي ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ز٪ ٫ڀَ ٷڀزو.ڃن طَٹ حٿـڄ٬ش ػٚع ڃَحٍ ٯَْ ًٍَٟس ٣-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ  - 

كيّؼو أنزؤنخ أرٌ ؿ٬ٴَ حٿو٤ڄِ ٫ن ڃلڄي رن ٻ٬ذ حٿٸ٧َِ ٫ن أرِ ٷظخىس ٷخٽ: ٓڄ٬ض 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 خڃش.ڃن نٴْ ٫ن ٯَّڄو أً ڃلخ ٫نو ٻخڅ ٳِ ٧پ حٿ٬َٕ ٌّځ حٿٸْ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ًڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٙ: كيػنخ حرن ٿي٬ْش  - 

 كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ ٫ن أرِ ٷظخىس:
أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّزٌٽ ڃٔظٸزپ حٿٸزڀش ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ -

 أرٌ ٷظخىس.أرِ: كيػنخ آلخٵ ٬ّنِ حرن حٿ٤زخ٩ ڃؼڀو ٷخٽ: أهزَنِ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ًّلَْ رن آلخٵ  - 

ٷخٽ: أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كٔن ٳِ كيّؼو: كيػنخ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ٫ڀِ رن ٍرخف 
 ٫ن أرِ ٷظخىس ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ٚع ڃ٤ڀٶ حٿْڄْن ٳبڅ ٿڂ ّټن أىىڂ ٳټڄْض هَْ حٿوْپ حٕىىڂ حٕٷَف حٍٕػڂ ڃلـپ حٿؼ-
 ٫ڀَ ىٌه حٿْ٘ش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫زْي حهلل رن أرِ  - 
 ؿ٬ٴَ ٫ن حرن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ڃن ٷ٬ي ٫ڀَ ٳَحٕ ڃْٰزش ر٬غ ٿو ٌّځ حٿٸْخڃش ػ٬زخڅ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ أرخڅ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ٫زي حهلل  - 

 رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ رنخ ٳْٸَأ ٳِ حٿ٬َٜ ًحٿ٨يَ ٳِ حٿَٻ٬ظْن -

حٕهَْطْن  حًٕٿْْن رٌٍٔطْن ًأځ حٿټظخد ًٻخڅ ّٔڄ٬نخ حٕكْخڅ حّٓش ًّٸَأ ٳِ حٿَٻ٬ظْن
 رؤځ حٿټظخد ًٻخڅ ٤ّْپ أًٽ ٍٻ٬ش ڃن ٛٚس حٿٴـَ ًأًٽ ٍٻ٬ش ڃن ٛٚس حٿ٨يَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ًڃلڄي رن ڃ٬ٜذ ٷخٙ: كيػنخ حًُٕح٫ِ  - 
 كيػنِ ّلَْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ڃن حهلل ًحٿلڀڂ ڃن حٿ٤ْ٘خڅ ٳبًح كڀڂ أكيٻڂ كڀڄخ ّوخٳو ٳڀْزٜٶ ٫ن  اڅ حٿَإّخ حٿٜخٿلش-
 ٗڄخٿو ػٚع ڃَحص ًٿْظ٬ًٌ رخهلل ڃن حٿ٤ْ٘خڅ ٳبنو ٙ ٠َّه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ حًُٕح٫ِ كيػنِ حرن أرِ ٻؼَْ ٫ن  - 
هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس حٕنٜخٍُ كيػنِ أرِ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ ح

 ّٸٌٽ:
 اًح رخٽ أكيٻڂ ٳٚ ّڄْ ًٻَه رْڄْنو ًٙ ّٔظنـِ رْڄْنو ًٙ رظنٴْ ٳِ حٗنخء.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ حٌٕٓى رن ْٗزخڅ ٫ن  - 
 هخٿي رن ٗڄَْ ٷخٽ:

ٳؤطْظو ًىٌ ٳِ كٌحء َّٗٺ ٷيځ ٫ڀْنخ ٫زي حهلل رن ٍرخف حٕنٜخٍُ ًٻخنض حٕنٜخٍ طٴٸيو -
رن ح٫ٌٍٕ ًحٿ٘خ٩ٍ ٫ڀَ حٿڄَري ًٷي حؿظڄ٪ ٫ڀْو نخّ ڃن حٿنخّ ٳٸخٽ: كيػنخ أرٌ ٷظخىس 
حٕنٜخٍُ ٳخٍّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ؿْٖ حٕڃَحء ٳٸخٽ: ٫ڀْټڂ ُّي رن كخٍػش ٳبڅ أْٛذ ُّي ٳـ٬ٴَ رن أرِ ٣خٿذ ٳبڅ 
أْٛذ ؿ٬ٴَ ٳ٬زي حهلل رن ًٍحكش حٕنٜخٍُ ٳٌػذ ؿ٬ٴَ ٳٸخٽ: رؤرِ أنض ًأڃِ ّخ ٌٍٓٽ 
َِ ُّيح ٷخٽ: حڃ٠و ٳبنٺ ٙ طيٍُ أُ ًٿٺ هَْ ٳخن٤ڀٸٌح  حهلل ڃخ ٻنض أٍىذ أڅ طٔظ٬ڄپ ٫ڀ
ٳڀزؼٌح ڃخ ٗخء حهلل ػڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ٛي حٿڄنزَ ًأڃَ أڅ ّنخىُ 

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نخد هَْ أً رخص هَْ أً ػخد هَْ حٿٜٚس ؿخڃ٬ش ٳٸخٽ ٍٓ
ٗٺ ٫زي حٿَكڄن أٙ أهزَٻڂ ٫ن ؿْ٘ټڂ ىٌح حٿٰخُُ انيڂ حن٤ڀٸٌح ٳڀٸٌح حٿ٬يً ٳؤْٛذ ُّي 
ٗيْيح ٳخٓظٰٴًَح ٿو ٳخٓظٰٴَ ٿو حٿنخّ ػڂ أهٌ حٿڀٌحء ؿ٬ٴَ رن أرِ ٣خٿذ ٳ٘ي ٫ڀَ حٿٸٌځ 

ًح ٿو ػڂ أهٌ حٿڀٌحء ٫زي حهلل رن ًٍحكش ٳؤػزض كظَ ٷظپ ٗيْيح أٗيي ٿو رخٿ٘يخىس ٳخٓظٰٴَ
ٷيڃْو كظَ ٷظپ ٗيْيح ٳخٓظٰٴًَح ٿو ػڂ أهٌ حٿڀٌحء هخٿي رن حٿٌٿْي ًٿڂ ّټن ڃن حٕڃَحء ىٌ 
أڃَ نٴٔو ػڂ ٍٳ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٛز٬ْو ٳٸخٽ: حٿڀيڂ ىٌ ْٓٲ ڃن 

ح ٳؤڃيًح اهٌحنټڂ ًٙ ّظوڀٴن ٌْٓٳٺ ٳخنَٜه ٳڄن ٌّڃجٌ ٓڄِ هخٿي ْٓٲ حهلل ػڂ ٷخٽ: حنٴًَ
 أكي ٷخٽ: ٳنٴَ حٿنخّ ٳِ كَ ٗيّي ڃ٘خس ًٍٻزخنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ: ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ڃخٿٺ ٫ن أرِ حٿن٠َ  - 
 ڃٌٿَ ٫ڄَ رن ٫زْي حهلل ٫ن نخٳ٪ ڃٌٿَ أرِ ٷظخىس حٕنٜخٍُ ٫ن أرِ ٷظخىس:

ًٓڀڂ كظَ اًح ٻخڅ رز٬ٞ ٣َٵ ڃټش طوڀٲ ڃ٪ أنو ٻخڅ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
أٛلخد ٿو ڃلَڃْن ًىٌ ٯَْ ڃلَځ ٳَأٍ كڄخٍح ًكْ٘خ ٳخٓظٌٍ ٫ڀَ ٳَٓو ًٓؤٽ 
أٛلخرو أڅ ّنخًٿٌه ٣ٌٓو ٳؤرٌح ٳٔؤٿيڂ ٍڃلو ٳؤرٌح ًأهٌه ػڂ ٗي ٫ڀَ حٿلڄخٍ ٳٸظڀو ٳؤٻپ 

َ حهلل ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرَ ر٠٬يڂ ٳڀڄخ أىٍٻٌح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓؤٿٌه ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ: انڄخ ىِ ٬٣ڄش أ٬٣ڄټڄٌىخ حهلل ٫ِ ًؿپ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ: - 
ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ڃخٿٺ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ -

 ٷظخىس ٳِ حٿلڄخٍ حٿٌكِ٘ ڃؼپ ًٿٺ اٙ أڅ ٳِ كيّغ ُّي رن أٓڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ىپ ڃ٬ټڂ ڃن ٿلڄو ِٗء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ  - 
 ٻؼَْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٷخٽ:

أكَځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خځ حٿليّزْش ًٿڂ ّلَځ أرٌ ٷظخىس ٷخٽ: ًكيع -
أڅ ٫يًح رٴْٸش ٳخن٤ڀٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٳزْنڄخ أنخ ڃ٪ أٛلخرِ ٳ٠لٺ ر٠٬يڂ اٿَ ر٬ٞ ٳن٨َص ٳبًح رلڄخٍ ًكٖ ٳخٓظ٬نظيڂ 
ٳؤرٌح أڅ ٬ّْنٌنِ ٳلڄڀض ٫ڀْو ٳؤػزظو ٳؤٻڀنخ ڃن ٿلڄو ًهْ٘نخ أڅ نٸظ٤٪ ٳخن٤ڀٸض أ٣ڀذ 

ٗؤًح ًٿٸْض ٍؿٚ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـ٬ڀض أٍٳ٪ ٳَِٓ ٗؤًح ًأَْٓ 
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رنِ ٯٴخٍ ٳِ ؿٌٱ حٿڀْپ ٳٸڀض أّن طَٻض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: طَٻظو 
ًىٌ رظ٬ين ًىٌ ڃڄخ ّڀِ حٿٔٸْخ ٳؤىٍٻظو ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أٛلخرٺ ّٸَثٌنٺ حٿٔٚځ 
ًٍكڄش حهلل ًٷي هٌ٘ح أڅ ّٸظ٬٤ٌح ىًنٺ ٳخنظ٨َىڂ ٷخٽ: ٳخنظ٨َىڂ ٷڀض ًٷي أٛزض كڄخٍ 

 ٫ًنيُ ڃنو ٳخٟڀش ٳٸخٽ ٿڀٸٌځ ٻڀٌح ًىڂ ڃلَڃٌڅ.ًكٖ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ كيػنِ ّلَْ رن أرِ  - 

 ٻؼَْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ رنخ ٳِ حٿَٻ٬ظْن حًٕٿْْن ڃن ٛٚس حٿ٨يَ -

ّٓش أكْخنخ ٤ًٌّٽ ٳِ حًٕٿَ ًّٸَٜ ٳِ حٿؼخنْش ًٻخڅ ّٴ٬پ ًٿٺ ٳِ ٛٚس ًّٔڄ٬نخ ح
حٿٜزق ٤ٌّٽ ٳِ حًٕٿَ ًّٸَٜ ٳِ حٿؼخنْش ًٻخڅ ّٸَأ رنخ ٳِ حٿَٻ٬ظْن حًٕٿْْن ڃن 

 ٛٚس حٿ٬َٜ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ڃلڄي رن آلخٵ كيػنِ ڃ٬زي رن ٻ٬ذ  - 

 ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:رن ڃخٿٺ ٫ن أرِ ٷظخىس 
 اّخٻڂ ًٻؼَس حٿلڀٲ ٳِ حٿزْ٪ ٳبنو ّنٴٶ ػڂ ّڄلٶ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫ؼڄخڅ رن  - 

 ٫زي حهلل رن ڃٌىذ ّليع ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو:
ڃن حٕنٜخٍ ٿْٜڀِ ٫ڀْو ٳٸخٽ: ٛڀٌح ٫ڀَ  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطِ رَؿپ-

َِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: رخٿٌٳخء ٷخٽ: رخٿٌٳخء  ٛخكزټڂ ٳبڅ ٫ڀْو ىّنخ ٷخٽ: ٳٸخٽ أرٌ ٷظخىس ىٌ ٫ڀ
 ٷخٽ: ٳٜڀَ ٫ڀْو ًانڄخ ٻخڅ ٫ڀْو ػڄخنْش ٫َ٘ أً ط٬ٔش ٫َ٘ ىٍىڄخ.

حهلل رن ڃٌىذ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ ٫ؼڄخڅ رن ٫زي  - 
ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ّليع ٫ن أرْو ٳٌٻَ ڃؼڀو اٙ أنو ٷخٽ: ٳٸخٽ أرٌ ٷظخىس أنخ 
أٻٴپ رو ٷخٽ: ٷخٽ: رخٿٌٳخء ًٷخٽ كـخؽ أ٠ّخ أنخ أٻٴپ رو ًٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ 

 ٷظخىس.
ؼڄخڅ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫ - 

 ٫زي حهلل رن ڃٌىذ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ّليع ٫ن أرْو أرِ ٷظخىس:
أنيڂ ٻخنٌح ٳِ ڃَْٔ ٿيڂ ٳَأّض كڄخٍ ًكٖ ٳَٻزض ٳَٓخ ًأهٌص حٿَڃق ٳٸظڀظو ٷخٽ: -

ًٳْنخ حٿڄلَځ ٷخٽ: ٳؤٻڀٌح ڃنو ٷخٽ: ٳؤٗٴٸٌح ٷخٽ: ٳٔؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً 
هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: أَٗطڂ أً أ٫نظڂ أً أٛيطڂ ٷخٽ ٬ٗزش: ٙ ٷخٽ: ٳٔجپ ٌٍٓٽ ح

 أىٍُ ٷخٽ: أ٫نظڂ أً أٛيطڂ ػڂ ٷخٿٌح: ٙ ٳؤڃَىڂ رؤٻڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ٍرخف ٫ن أرِ ٷظخىس حٕنٜخٍُ ٷخٽ:
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٬ٞ أٓٴخٍه اً ڃخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ رْنخ نلن ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٷخٽ: كخى ٫ن ٍحكڀظو ٳي٫ڄظو رْيُ ٷخٽ: ٳخٓظْٸ٦ ٷخٽ: ػڂ َٓنخ ٷخٽ: 
ٳڄخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳي٫ڄظو رْيُ ٳخٓظْٸ٦ ٳٸخٽ: أرٌ ٷظخىس ٳٸڀض: ن٬ڂ ّخ 

حٿڀْڀش ػڂ ٷخٽ: ٙ أٍحنخ اٙ ٷي ٗٸٸنخ ٫ڀْٺ نق رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ: كٴ٨ٺ حهلل ٻڄخ كٴ٨ظنخ ڃنٌ 
٫ن حٿ٤َّٶ أً ڃپ رنخ ٫ن حٿ٤َّٶ ٷخٽ: ٳ٬يٿنخ ٫ن حٿ٤َّٶ ٳؤنخم ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
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٫ڀْو ًٓڀڂ ٍحكڀظو ٳظٌٓي ٻپ ٍؿپ ڃنخ ًٍح٩ ٍحكڀظو ٳڄخ حٓظْٸ٨نخ كظَ أَٗٷض حٿ٘ڄْ 
ٚس ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ًًٻَ ٌٛص حٿَٜى ٷخٽ: ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىڀټنخ ٳؤطظنخ حٿٜ

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ طيڀټٌح ًٿڂ طٴظټڂ حٿٜٚس انڄخ طٴٌص حٿْٸ٨خڅ ًٙ طٴٌص حٿنخثڂ ىپ ڃن ڃخء 
ٷخٽ: ٳؤطْظو ر٤ْٔلش أً ٷخٽ: ڃ٠ْؤس ٳْيخ ڃخء ٳظٌٟؤ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ 

ٚٙ ٳؤًڅ ٳٜڀَ ىٳ٬يخ اٿِ ًٳْيخ رٸْش ڃن ڃخء ٷخٽ: حكظٴ٦ ريخ ٳبنو ٻخثن ٿيخ نزؤ ًأڃَ ر
ٍٻ٬ظْن ػڂ طلٌٽ ٳِ ڃټخنو ٳؤڃَه ٳؤٷخځ حٿٜٚس ٳٜڀَ ٛٚس حٿٜزق ػڂ ٷخٽ نزِ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٻخڅ حٿنخّ أ٣خ٫ٌح أرخ رټَ ٫ًڄَ ٳٸي ٍٳٸٌح رؤنٴٔيڂ ًأٛخرٌح ًاڅ ٻخنٌح 

ڂ هخٿٴٌىڄخ ٳٸي هَٷٌح رؤنٴٔيڂ ًٻخڅ أرٌ رټَ ٫ًڄَ كْغ ٳٸيًح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
ٷخٙ ٿڀنخّ أٷْڄٌح رخٿڄخء كظَ طٜزلٌح ٳؤرٌح ٫ڀْيڄخ ًحنظيَ اٿْيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن آهَ حٿنيخٍ ًٷي ٻخىًح أڅ ّيڀټٌح ٤٫٘خ ٳٸخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىڀټنخ ٳي٫خ 
رخٿڄ٠ْؤس ػڂ ى٫خ ربنخء ٳؤطِ ربنخء ٳٌٵ حٿٸيف ًىًڅ حٿٸ٬ذ ٳظؤر٤يڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ػڂ ؿ٬پ ّٜذ ٳِ حٗنخء ػڂ َّ٘د حٿٸٌځ كظَ َٗرٌح ٻڀيڂ ػڂ نخىٍ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ ڃن ٯخٽ ٷخٽ: ػڂ ٍى حٿڄ٠ْؤس ًٳْيخ نلٌ ڃڄخ ٻخڅ ٳْيخ ٷخٽ: 
ٳٔؤٿنخه ٻڂ ٻنظڂ ٳٸخٽ: ٻخڅ ڃ٪ أرِ رټَ ٫ًڄَ ػڄخنٌڅ ٍؿٚ ًٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ حػنِ ٫َ٘ ٍؿٚ.
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن ڃييُ كيػنخ ُىَْ رن ڃلڄي كيػنِ ڃلڄي رن كيػ - 

٫ڄًَ رن كڀلڀش ٫ن ڃ٬زي رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ أڅ أرخ ٷظخىس ٷخٽ أرِ: أهزَه ًِّّي رن 
 ىخًٍڅ ٷخٽ: أنزؤنخ ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن ڃ٬زي رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٫ن أرِ ٷظخىس حٿڄ٬نَ ٷخٽ:

ًٓڀڂ ؿڀٌٓخ ٳِ ڃـڀْ اً ڃَ رـنخُس ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
ٛڀَ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٔظَّق ًڃٔظَحف ڃنو ٷخٽ: ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ 
حٿڄٔظَّق ٷخٽ: حٿ٬زي حٿڄئڃن ّٔظَّق ڃن نٜذ حٿينْخ ًأًحىخ اٿَ ٍكڄش حهلل ٷڀنخ ٳڄخ 

ًحٿ٘ـَ ًحٿيًحد ٷخٽ ٫زي حٿڄٔظَحف ڃنو ٷخٽ: حٿ٬زي حٿٴخؿَ ّٔظَّق ڃنو حٿ٬زخى ًحٿزٚى 
 حٿَكڄن ًٷَأطو ٫ڀَ ڃخٿٺ ٬ّنِ ىٌح حٿليّغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن ڃييُ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ػخرض ٫ن ٫زي حهلل  - 
 رن ٍرخف ٫ن أرِ ٷظخىس أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٓخٷِ حٿٸٌځ آهَىڂ.-
ٿَكڄن رن ڃييُ ٫ًزي حٿَُحٵ ٷخٙ: كيػنخ ڃخٿٺ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح - 

٫ن ٫خڃَ رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن ٫ڄًَ رن ٓڀْڂ ٫ن أرِ ٷظخىس ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ٳِ 
 كيّؼو ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ ٷظخىس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 اًح ىهپ أكيٻڂ حٿڄٔـي ٳڀَْٻ٪ ٍٻ٬ظْن ٷزپ أڅ ّـڀْ.-
ِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ًزي حٿَُحٵ ٷخٙ: كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫خڃَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

رن ٫زي حهلل ٫ن ٫ڄًَ رن ٓڀْڂ ٫ن أرِ ٷظخىس ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ٳِ كيّؼو ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ 
 ٷظخىس ٷخٽ:

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ كخڃپ أڃخڃش ارنش ُّنذ ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ: -
 ًاًح ٷخځ كڄڀيخ.٫ڀَ ٫خطٸو ٳبًح ٍٻ٪ ًٓـي ٬ًٟيخ 
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ: - 
ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ًكيػنخ آلخٵ ٬ّنِ حرن ٫َْٔ أهزَنِ ڃخٿٺ ٫ن آلخٵ -

رن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش ٫ن كڄْيس ارنش ٫زْي رن ٍٳخ٫ش ٫ن ٻز٘ش رنض ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ 
هپ ٫ڀْيخ ٳٔټزض ٿو ٷخٽ آلخٵ ٳِ كيّؼو ًٻخنض طلض حرن أرِ ٷظخىس أڅ أرخ ٷظخىس ى

ًٌٟءه ٳـخءص ىَس طَ٘د ڃنو ٳؤَٰٛ ٿيخ حٗنخء كظَ َٗرض ٷخٿض ٻز٘ش: ٳَآنِ أن٨َ 
اٿْو ٳٸخٽ: أط٬ـزْن ّخ رنض أهِ ٷخٿض: ن٬ڂ ٳٸخٽ: اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: 

 انيخ ٿْٔض رنـْ انيخ ڃن حٿ٤ٌحٳْن ٫ڀْټڂ ًحٿ٤ٌحٳخص ًٷخٽ آلخٵ أً حٿ٤ٌحٳخص.
زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ حٿلـخؽ رن أرِ ٫ؼڄخڅ كيػنِ ّلَْ رن كيػنخ ٫ - 

 أرِ ٻؼَْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 اًح نٌىُ ٿڀٜٚس ٳٚ طٸٌڃٌح كظَ طًَنِ.-
څ رن ؿََّ أنو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٯْٚ - 

 ٓڄ٪ ٫زي حهلل رن ڃ٬زي حٿِڃخنِ ّليع ٫ن أرِ ٷظخىس:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ ٫ن ٌٛڃو ٳ٠ٰذ ٳٸخٽ ٫ڄَ: ٍْٟنخ رخهلل ٍرخ -

 ًرخٗٓٚځ ىّنخ ًرڄلڄي ٌٍٓٙ ٳٌٻَ حٿليّغ.
ٍد  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ: كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي - 

 ًٷخٽ كـخؽ ٫ن ٫زي ٍرو ٫ن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ:
اڅ ٻنض ٍٍٕ حٿَإّخ طڄَٟنِ ٷخٽ: ٳڀٸْض أرخ ٷظخىس ٳٸخٽ: ًأنخ ٳټنض ٍٍٕ حٿَإّخ -

طڄَٟنِ كظَ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: حٿَإّخ حٿٜخٿلش ڃن حهلل ًاًح 
ڀْظٴپ ٫ن ّٔخٍه ػٚػخ ٍأٍ أكيٻڂ ڃخ ّلذ ٳٚ ّليع ريخ اٙ ڃن ّلذ ًاًح ٍأٍ ڃخ ّټَه ٳ

ًٿْظ٬ًٌ رخهلل ڃن حٿ٤ْ٘خڅ حٿَؿْڂ ًَٗىخ ًٙ ّليع ريخ أكيح ٳبنيخ ٙ ط٠َه ٷخٽ كـخؽ 
 ٷخٽ ٬ٗزش: ٳٸڀض ٿو ٿْظ٬ًٌ رخهلل ڃن حٿ٤ْ٘خڅ ٷخٽ: ن٬ڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ رن ڃلڄي كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي كيػنِ ٬ْٓي  - 
 ٓڀْڂ حٿٍِٷِ أنو ٓڄ٪ أرخ ٷظخىس ّٸٌٽ:رن أرِ ٬ْٓي ٫ن ٫ڄًَ رن 

رْنخ نلن ٳِ حٿڄٔـي ؿڀٌّ هَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلڄپ أڃخڃش رنض -
أرِ حٿ٬خٙ رن حٿَرْ٪ ًأڃيخ ُّنذ رنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىِ ٛزْش 

يخ اًح ٳلڄڀيخ ٫ڀَ ٫خطٸو ٳٜڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىِ ٫ڀَ ٫خطٸو ٬٠ّ
ٍٻ٪ ٬ًّْيىخ ٫ڀَ ٫خطٸو اًح ٷخځ ٳٜڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىِ ٫ڀَ ٫خطٸو 

 كظَ ٷ٠َ ٛٚطو ّٴ٬پ ًٿٺ ريخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ كيػنِ ٬ْٓي رن أرِ ٬ْٓي ٫ن ٫زي  - 

 ڀْو ًٓڀڂ:حهلل رن أرِ ٷظخىس أنو ٓڄ٪ أرخ ٷظخىس ّليع ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫
أنو ٷخځ ٳْيڂ ٳٌٻَ ٿيڂ حٿـيخى ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ ًحّٗڄخڅ رخهلل ڃن أٳ٠پ ح٫ٕڄخٽ -

ٳٸخځ ٍؿپ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض اڅ ٷظڀض ٳِ ٓزْپ حهلل ّټٴَ ٫نِ ه٤خّخُ ٳٸخٽ ٿو 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٬ڂ اڅ ٷظڀض ٳِ ٓزْپ حهلل ًأنض ٛخرَ ڃلظٔذ ڃٸزپ ٯَْ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻْٲ ٷڀض ٷخٽ: أٍأّض اڅ ٷظڀض ٳِ ٓزْپ حهلل  ڃيرَ ٷخٽ



   

 

 

Page 407 of 605 

 الجزءالخامس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

ّټٴَ ٫نِ ه٤خّخُ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٬ڂ اڅ ٷظڀض ًأنض ٛخرَ 
 ڃلظٔذ ڃٸزپ ٯَْ ڃيرَ اٙ حٿيّن ٳبڅ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٷخٽ ٿِ ًٿٺ.

خ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن ٬ْٓي رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ رن ٫زْي كيػن - 
 ٬ْٓي حٿڄٸزَُ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو ٷخٽ:

أطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رـنخُس ّٜڀِ ٫ڀْيخ ٳٸخٽ: أ٫ڀْو ىّن ٷخٿٌح: ن٬ڂ -
 َِ ىّنخٍحڅ ٳٸخٽ: طَٹ ٿيڄخ ًٳخء ٷخٿٌح: ٙ ٷخٽ: ٳٜڀٌح ٫ڀَ ٛخكزټڂ ٳٸخٽ أرٌ ٷظخىس ىڄخ ٫ڀ

  ٳٜڀَ ٫ڀْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.ّخ ٌٍٓٽ حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ كيػنخ كـخؽ حٿٌٜحٱ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼ٫َْن  - 

 ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 اًح أٷْڄض حٿٜٚس ٳٚ طٸٌڃٌح كظَ طًَنِ.-
ػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 كَڃڀش رن اّخّ حٿْ٘زخنِ ٫ن أرِ ٷظخىس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٌٛځ ٌّځ ٫َٳش ٻٴخٍس ٓنظْن ٓنش ڃخْٟش ًٓنش ڃٔظٸزڀش ًٌٛځ ٌّځ ٫خٌٍٗحء ٻٴخٍس -

 ٓنش.
َّؾ أهزَنِ ٫خڃَ رن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿ - 

 رن حٿِرَْ ٫ن ٫ڄًَ رن ٓڀْڂ حٿٍِٷِ أنو ٓڄ٪ أرخ ٷظخىس ّٸٌٽ:
اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ًأڃخڃش رنض ُّنذ حرنش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ًىِ حرنش أرِ حٿ٬خٙ رن حٿَرْ٪ رن ٫زي حٿ٬ٍِ ٫ڀَ ٍٷزظو ٳبًح ٍٻ٪ ٬ًٟيخ ًاًح ٷخځ ڃن 
٫خىىخ ٫ڀَ ٍٷزظو ٳٸخٽ ٫خڃَ ًٿڂ أٓؤٿو أُ ٛٚس ىِ ٷخٽ حرن ؿَّؾ ٓـٌىه أهٌه ٳؤ

ًكيػض ٫ن ُّي رن أرِ ٫ظخد ٫ن ٫ڄًَ رن ٓڀْڂ أنيخ ٛٚس حٿٜزق ٷخٽ أرٌ ٫زي 
 حٿَكڄن ؿٌىه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٍَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن  - 
 :٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو ٷخٽ

هَؿض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُڃن حٿليّزْش ٳؤكَځ أٛلخرِ ًٿڂ أكَځ -
ٳَأّض كڄخٍح ٳلڄڀض ٫ڀْو ٳخ٤ٛيطو ٳٌٻَص ٗؤنو ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ًًٻَص أنِ ٿڂ أٻن أكَڃض ًأنِ انڄخ ح٤ٛيطو ٿٺ ٳؤڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 و أنِ ح٤ٛيطو ٿو.أٛلخرو ٳؤٻڀٌح ًٿڂ ّؤٻپ ڃنو كْن أهزَط
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ أهزَنِ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن  - 

 ٫ٸْپ ٬ّنِ حرن أرِ ٣خٿذ ٷخٽ:
ٷيځ ڃ٬خًّش حٿڄيّنش ٳظڀٸخه أرٌ ٷظخىس ٳٸخٽ: أڃخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ٷخٽ: -

 أڃَنخ أڅ نٜزَ ٷخٽ: ٳخٛزًَح اًح. انټڂ ٓظڀٸٌڅ ر٬يُ أػَس ٷخٽ: ٳزڂ أڃَٻڂ ٷخٽ:
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٬ْٓي رن أرِ ىني كيػنِ  - 

 ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كڀلڀش حٿيّڀِ ٫ن حرن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٫ن أرِ ٷظخىس ٷخٽ:
ڃٔظَحف ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ ٳڄَ ٫ڀْو رـنخُس ٳٸخٽ: ڃٔظَّق ً-

ڃنو ٷخٽ: ٷڀنخ: أُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃٔظَّق ًڃٔظَحف ڃنو ٷخٽ: حٿ٬زي 
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حٿٜخٿق ّٔظَّق ڃن نٜذ حٿينْخ ًىڄيخ اٿَ ٍكڄش حهلل ط٬خٿَ ًحٿ٬زي حٿٴخؿَ ّٔظَّق ڃنو 
 حٿ٬زخى ًحٿزٚى ًحٿ٘ـَ ًحٿيًحد.

حٿِىَُ ٫ن أرِ ٓڀڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن  - 
 ٷخٽ:

ٻنض حٿٸَ ڃن حٿَإّخ ٗيس ٯَْ أنِ ٙ أُڃپ كظَ كيػنِ أرٌ ٷظخىس أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: حٿَإّخ ڃن حهلل ًحٿلڀڂ ڃن حٿ٤ْ٘خڅ ٳبًح كڀڂ أكيٻڂ كڀڄخ ّټَىو 

 ٳڀْزٜٶ ٫ن ّٔخٍه ػٚع رٜٸخص ًٿْٔظ٬ٌ رخهلل ڃن حٿ٤ْ٘خڅ ٳبنو ٙ ٠َّه.
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن أرِ ٓڀْڄخڅ ٓڄ٪ ٫خڃَ رن ٫زي ك - 

حهلل رن حٿِرَْ ّليع ٫ن ٫ڄًَ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ ٷظخىس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٷخٽ:

اًح ىهپ أكيٻڂ حٿڄٔـي ٳڀَْٻ٪ ٍٻ٬ظْن ٷزپ أڅ ّـڀْ ٷخٽ ٫زي حهلل ًٷخٽ أرِ: ًكيػنخ ڃَس -
ڄخڅ رن أرِ ٓڀْڄخڅ رن ٫ـٚڅ ٫ن ٫خڃَ رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٳٌٻَ ٳٸخٽ: ٫ن ٫ؼ

 حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃوڀي رن ِّّي حٿلَحنِ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن ّلَْ  - 

٬ّنِ حرن أرِ ٻؼَْ ٫ن ٫زي حهلل رن ٷظخىس ٫ن أرْو أرِ ٷظخىس ٳخٍّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل

أنو ٻخڅ ّٸَأ ٳِ حٿَٻ٬ظْن حًٕٿْْن ڃن حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ رٴخطلش حٿټظخد ًٌٍٓس ًٳِ -
 حٿَٻ٬ظْن رٴخطلش حٿټظخد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّٓي رن ٫ڄًَ حٿټڀزِ كيػنخ أرخڅ رن ِّّي حٿ٤٬خٍ  - 
 كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو:

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ رنخ ٳْٸَأ ٳِ حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ ٳِ حًٕٿْْن أڅ نزِ -
رٌٍٔطْن ًأځ حٿټظخد ًٻخڅ ّٔڄ٬نخ حٕكْخڅ حّٓش ًٳِ حٓهَطْن رؤځ حٿټظخد ًٻخڅ ٤ّْپ 
ٳِ أًٽ ٍٻ٬ش ڃن ٛٚس حٿ٨يَ ًٛٚس حٿ٬َٜ ًٻخڅ ّٸٌٽ: اًح أٷْڄض حٿٜٚس ٳٚ طٸٌڃٌح 

 كظَ طًَنِ.
كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ حًُٕح٫ِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو:
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸَأ رؤځ حٿٸَآڅ ًٌٍٓطْن ڃ٬يخ ٳِ حٿَٻ٬ظْن ڃن -

 ٛٚس حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ ًّٔڄ٬نخ حّٓش أكْخنخ ًٻخڅ ٤ّْپ ٳِ حٿَٻ٬ش حًٕٿَ.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رَ٘ رن ٬ْٗذ كيػنِ أرِ ٫ن حٿِىَُ أهزَنِ أرٌ  كيػنخ ٫زي - 

ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أڅ أرخ ٷظخىس ٻخڅ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ًٳَٓخنو ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

زٜٶ ٫ن ّٔخٍه ػٚػخ حٿَإّخ ڃن حهلل ًحٿلڀڂ ڃن حٿ٤ْ٘خڅ ٳبًح كڀڂ أكيٻڂ حٿلڀڂ ّټَىو ٳڀْ-
 ًٿْٔظ٬ٌ رخهلل ڃنو ٳڀن ٠َّه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿڄزخٍٹ ٫ن رټَ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن  - 
 ٍرخف ٫ن أرِ ٷظخىس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
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 ٓخٷِ حٿٸٌځ آهَىڂ.-
خٍٹ ٫ن رټَ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ حٿڄز - 

 رن ٍرخف ٫ن أرِ ٷظخىس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٿْْ حٿظٴ٢َّ ٳِ حٿنٌځ انڄخ حٿظٴ٢َّ ٳِ حٿْٸ٨ش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ ُحثيس كيػنخ ٫ڄًَ رن ّلَْ  - 

٫ن ٫ڄًَ رن ٓڀْڂ رن هڀيس حٕنٜخٍُ ٫ن  حٕنٜخٍُ كيػنخ ڃلڄي رن ّلَْ رن كزخڅ
 أرِ ٷظخىس ٷخٽ: 

ىهڀض حٿڄٔـي ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخٿْ رْن ٧يَحنِ حٿنخّ ٳـڀٔض ٳٸخٽ -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃخ ڃن٬ٺ أڅ طَٻ٪ ٍٻ٬ظْن ٷزپ أڅ طـڀْ ٷخٽ: ٷڀض: انِ 

 ـي ٳٚ ّـڀْ كظَ َّٻ٪ ٍٻ٬ظْن.ٍأّظٺ ؿخٿٔخ ًحٿنخّ ؿڀٌّ ٷخٽ: ًاًح ىهپ أكيٻڂ حٿڄٔ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن حٿلـخؽ أنزؤنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ كيػنِ  - 

حًُٕح٫ِ كيػنِ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

خء حٿٜزِ ٳؤطـٌُ ٳِ ٛٚطِ انِ ٕٷٌځ ٳِ حٿٜٚس أٍّي أڅ أ٣ٌٽ ٳْيخ ٳؤٓڄ٪ رټ-
 ٻَحىْش أڅ أٗٶ ٫ڀَ أڃو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس رن كڄْي كيػنِ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٍٳْ٪ ٫ن ڃـخىي  - 
 ٫ًن حرن أرِ ٷظخىس ٫ن أرِ ٷظخىس ٷخٽ:

ٻنض ڃ٪ نٴَ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخنٌح ڃلَڃْن اٙ ٍؿٚ ًحكيح -
٣ٌٓخ ٳلڄپ ٫ڀْو ٳؤٛخىه ٳؤٻپ ڃنو ًأٻڀنخ ػڂ طًِىنخ ڃنو ٳڀڄخ أطْنخ ٳزَٜ رْٜي ٳؤهٌ 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀنخ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٳٚنخ ٻخڅ ڃلٚ أً كٚٙ ٳؤٛخد ْٛيح 
 ًانو أٻپ ڃنو ًأٻڀنخ ڃ٬و ًڃ٬نخ ڃنو ٷخٽ: ٳٸخٽ ٿيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڀٌح.

كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنِ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ ڃ٬زي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
 ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٫ن أرِ ٷظخىس حٿلَع رن ٍر٬ِ ٷخٽ:

ر٬ؼنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ْٓٲ حٿزلَ ٳِ ر٬ٞ ٫ڄَه اٿَ ڃټش ٫ًًينخ -
أڅ نڀٸخه رٸيّي ٳوَؿنخ ًڃنخ حٿلٚٽ ًڃنخ حٿلَحځ ٷخٽ: ٳټنض كٚٙ ٳٌٻَ حٿليّغ ٷخٽ: ًٳْو 

ه حٿ٠٬ي ٷي ٌّٗظيخ ًأن٠ـظيخ ًأ٣ْزظيخ ٷخٽ: ٳيخطيخ ٷخٽ: ٳـجظو ريخ ٳنئيخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ كَحځ كظَ ٳَ٭ ڃنيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ ٫زي حهلل رن  - 
نِ ٯٴخٍ ٫ن أرِ ٷظخىس ڃؼپ أرِ ٓڀڄش ڃٌٿَ رنِ طڄْڂ ٫ن أرِ ڃلڄي نخٳ٪ حٕٷ٩َ ڃٌٿَ ر

 كيّغ ڃ٬زي رن ٻ٬ذ ٿڂ ِّى ًٿڂ ّنٸٚ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنِ حرن أهِ حرن ٗيخد ٫ن ڃلڄي رن  - 

ٗيخد كيػنِ أرٌ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ أڅ أرخ ىََّس ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
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نِ ٳِ حٿْٸ٨ش أً ٳټؤنڄخ ٍآنِ ٳِ حٿْٸ٨ش ٙ ّظڄؼپ حٿ٤ْ٘خڅ رِ ڃن ٍآنِ ٳِ حٿڄنخځ ٳَْٔح-
ٳٸخٽ أرٌ ٓڀڄش ٷخٽ أرٌ ٷظخىس: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٍآنِ ٳٸي ٍآنِ 

 حٿلٶ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ ٫زي حهلل رن  - 

أرِ ًكيػنِ حرن آلخٵ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن  أرِ رټَ أنو كيع ٫ن أرِ ٷظخىس ٷخٽ
 نخٳ٪ حٕٷ٩َ أرِ ڃلڄي ڃٌٿَ رنِ ٯٴخٍ ٫ن أرِ ٷظخىس ٷخٽ ٷخٽ أرٌ ٷظخىس:

ٍأّض ٍؿڀْن ّٸظظٚڅ ڃٔڀڂ ًڃَ٘ٹ ًاًح ٍؿپ ڃن حٿڄَ٘ٻْن َّّي أڅ ٬ّْن ٛخكزو -
ڀنِ حٿڄَ٘ٹ ٫ڀَ حٿڄٔڀڂ ٳؤطْظو ٳ٠َرض ّيه ٳٸ٬٤ظيخ ًح٫ظنٸنِ رْيه حٕهٍَ ٳٌحهلل ڃخ أٍٓ

كظَ ًؿيص ٍّق حٿڄٌص ٳڀٌٙ أڅ حٿيځ نِٳو ٿٸظڀنِ ٳٔٸ٢ ٳ٠َرظو ٳٸظڀظو ًأؿي٠نِ ٫نو 
حٿٸظخٽ ًڃَ رو ٍؿپ ڃن أىپ ڃټش ٳٔڀزو ٳڀڄخ ٳَٯنخ ٬ًًٟض حٿلَد أًُحٍىخ ٷخٽ ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٷظپ ٷظْٚ ٳٔڀزو ٿو ٷخٽ: ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ٷظڀض ٷظْٚ 

ٿٸظخٽ ٳٚ أىٍُ ڃن حٓظڀزو ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن أىپ ڃټش ٛيٵ ّخ ًأٓڀذ ٳؤؿي٠نِ ٫نو ح
ٌٍٓٽ حهلل أنخ ٓڀزظو ٳؤٍٟو ٫نِ ڃن ٓڀزو ٷخٽ: ٳٸخٽ أرٌ رټَ: ط٬ڄي اٿَ أٓي ڃن أٓي حهلل 
ّٸخطپ ٫ن حهلل ٫ِ ًؿپ طٸخٓڄو ٓڀزو أٍىى ٫ڀْو ٓڀذ ٷظْڀو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ىس ٳؤهٌطو ڃنو ٳز٬ظو ٳخٗظَّض رؼڄنو ڃوَٳخ ًٓڀڂ ٛيٵ ٳخٍىى ٫ڀْو ٓڀذ ٷظْڀو ٷخٽ أرٌ ٷظخ
 رخٿڄيّنش ًانو ًٕٽ ڃخٽ ح٫ظٸيطو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ًكْٔن رن ڃلڄي ٷخٙ: كيػنخ ْٗزخڅ  - 
 ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو ٷخٽ:

ڄ٪ ؿڀزش ٍؿخٽ ٳڀڄخ ٛڀَ ى٫خىڂ رْنڄخ نلن نٜڀِ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً ٓ-
ٳٸخٽ: ڃخ ٗؤنټڂ ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٓظ٬ـڀنخ اٿَ حٿٜٚس ٷخٽ: ٳٚ طٴ٬ڀٌح اًح أطْظڂ حٿٜٚس 

 ٳ٬ڀْټڂ حٿٔټْنش ٳڄخ أىٍٻظڂ ٳٜڀٌح ًڃخ ٓزٸټڂ ٳؤطڄٌح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 

 ليع ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ: أهزَنِ ڃن ىٌ هَْ ڃنِ:أرخ ن٠َس ّ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿ٬ڄخٍ كْن ؿ٬پ ّلٴَ حٿونيٵ ًؿ٬پ ّڄٔق -

 ٍأٓو ّٸٌٽ: رئّ حرن ٓڄْش طٸظڀٺ حٿٴجش حٿزخٯْش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ّلَْ ڃن أىپ ڃًَ أنزؤنخ حٿن٠َ رن ٗڄْپ  - 

٫ن أرِ ڃٔڀڄش ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ: أهزَنِ ڃن ىٌ  كيػنخ ٬ٗزش
 هَْ ڃنِ أرٌ ٷظخىس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿ٬ڄخٍ رن ّخَٓ:

 طٸظڀٺ حٿٴجش حٿزخٯْش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ حرن حٿلْٜن رن  - 

 حهلل رن أرِ ٷظخىس حٕنٜخٍُ ٫ن أرْو أرِ ٷظخىس ٷخٽ: ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي
َٓنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنلن ٳِ ٓٴَ ًحص ٿْڀش ٳٸڀنخ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٌ -

٫َٓض رنخ ٳٸخٽ: انِ أهخٱ أڅ طنخڃٌح ٫ن حٿٜٚس ٳڄن ٌّٷ٨نخ ٿڀٜٚس ٳٸخٽ رٚٽ أنخ ّخ 
ٽ اٿَ ٍحكڀظو ٳٰڀزظو ٫ْنخه ًحٓظْٸ٦ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳ٬َّ رخٿٸٌځ ٳخٟـ٬نخ ًحٓظني رٚ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ٣ڀ٪ كخؿذ حٿ٘ڄْ ٳٸخٽ: ّخ رٚٽ أّن ڃخ ٷڀض ٿنخ 
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ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ڃخ أٿٸْض ٫ڀِ نٌڃش ڃؼڀيخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
خء ػڂ أڃَىڂ ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷزٞ أًٍحكټڂ كْن ٗخء ًٍىىخ ٫ڀْټڂ كْن ٗ

 ٳخنظًَ٘ح ٿلخؿظيڂ ًطٌٟؤ ٳخٍطٴ٬ض حٿ٘ڄْ ٳٜڀَ ريڂ حٿٴـَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ٛخٿق ٬ّنِ حرن أرِ  - 

 كٔخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو:
خىس أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ؼو ٳِ ٣ڀ٬ْش ٷزپ ٯْٸش ًًىحڅ ًىٌ ڃلَځ ًأرٌ ٷظ-

ٯَْ ڃلَځ ٳبًح كڄخٍ ًكٖ ٳ٤ڀذ ڃنيڂ ٣ٌٓخ ٳڀڂ ّنخًٿٌه ٳخهظڀْ ١ٌٓ ر٠٬يڂ ٳٜخى 
كڄخٍح ًكْ٘خ ٳؤٻڀٌه ػڂ ٿلٸٌح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٕرٌحء ٷخٿٌح: انخ ٛن٬نخ ْٗجخ ٙ 

 نيٍُ ڃخ ىٌ ٳٸخٽ: أ٬٣ڄٌنخ.
َْ ٫ن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ أرخڅ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼ - 

 رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 اًح أٷْڄض حٿٜٚس ٳٚ طٸٌڃٌح كظَ طًَنِ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٫َْٔ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫زْي حهلل رن أرِ  - 

حٿټٴخٍ ٳنٴڀو  ؿ٬ٴَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن ح٫َٕؽ ٫ن أرِ ٷظخىس حٕنٜخٍُ أنو ٷظپ ٍؿٚ ڃن
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڀزو ًى٫ٍو ٳزخ٫و روڄْ أًحٵ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ ٷخٽ: كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ  - 
أهزَنِ أرٌ ٛوَ أڅ ّلَْ رن حٿن٠َ حٕنٜخٍُ كيػو أنو ٓڄ٪ أرخ ٷظخىس ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض 

 ٫ڀَ حٿڄنزَ ٿٖنٜخٍ:ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ 
أٙ اڅ حٿنخّ ىػخٍُ ًحٕنٜخٍ ٬ٗخٍُ ٿٌ ٓڀٺ حٿنخّ ًحىّخ ًٓڀټض حٕنٜخٍ ٬ٗزش -

ٙطز٬ض ٬ٗزش حٕنٜخٍ ًٿٌٙ حٿيـَس ٿټنض ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ ٳڄن ًٿِ ڃن حٕنٜخٍ 
ٳڀْلٔن اٿَ ڃلٔنيڂ ًٿْظـخًُ ٫ن ڃْٔجيڂ ًڃن أٳ٫ِيڂ ٳٸي أٳ٩ِ ىٌح حٿٌُ رْن ىخطْن 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ. ًأٗخٍ اٿَ نٴٔو
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ: - 
ٓجپ ٤٫خء رن أرِ ٍرخف ًأنخ ٗخىي ٫ن حٿٴ٠پ ٳِ ٌٛځ ٌّځ ٫َٳش ٳٸخٽ: ؿخء ىٌح ڃن -

ٷزڀټڂ ّخ أىپ حٿ٬َحٵ كيػنْو أرٌ حٿوڀْپ رن كَڃڀش رن اّخّ ٫ن أرِ ٷظخىس أڅ حٿنزِ ٛڀَ 
٘زو ٫يٽ ًٿٺ ٷخٽ: ٌٛځ ٫َٳش رٌٜځ ٓنظْن ًٌٛځ ٫خٌٍٗحء حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٻڀڄش ط

 رٌٜځ ٓنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ: كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ كيػنخ  - 

 ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو أرِ ٷظخىس:
ن رؤځ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸَأ ٳِ ٛٚس حٿ٨يَ ٳِ حٿَٻ٬ظْن حًٕٿْْ-

حٿټظخد ًٌٍٓطْن ًٻخڅ ّٔڄ٬نخ حٕكْخڅ حّٓش ًٻخڅ ّٸَأ ٳِ حٿَٻ٬ظْن حٕهَّْن رؤځ حٿٸَآڅ 
ٷخٽ: ًٻخڅ ٤ّْپ ٳِ حٿَٻ٬ش حًٕٿَ ڃخ ٙ ٤ّْپ ٳِ حٿؼخنْش ًىټٌح ٳِ ٛٚس حٿ٬َٜ ًىټٌح 

 ٳِ ٛٚس حٿٜزق ٷخٽ ٫ٴخڅ ًأرخڅ رن ِّّي حٿ٤٬خٍ ڃؼڀو ٌٓحء.
خ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ كيػنِ ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

 حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو أرِ ٷظخىس:
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أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن هڀ٢ْ حٿزَٔ ًحٿظڄَ ٫ًن هڀ٢ْ حٿِرْذ ًحٿظڄَ -
٫ًن هڀ٢ْ حٿِىٌ ًحٿ٣َذ ٿو ٷخٽ: ًكيػنِ أرٌ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ ٷظخىس ٫ن 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ كيػنخ ٫زي  - 

حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو أنو ٗيي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٫ڀَ ڃْض ٳٔڄ٬ظو 
 ّٸٌٽ:

خٽ: ًكيػنِ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿلْنخ ًڃْظنخ ًٗخىينخ ًٯخثزنخ ًَْٰٛنخ ًٻزَْنخ ًًٻَنخ ًأنؼخنخ ٷ-
أرٌ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ريئٙء حٿؼڄخڅ ٻڀڄخص ًُحى ٻڀڄظْن ڃن أكْْظو ڃنخ ٳؤكْو ٫ڀَ 

 حٗٓٚځ ًڃن طٌٳْظو ڃنخ ٳظٌٳو ٫ڀَ حّٗڄخڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ارَحىْڂ  - 

 ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رنلٌه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ڃييُ رن ڃْڄٌڅ كيػنخ ٯْٚڅ رن ؿََّ  - 

٫ن ٫زي حهلل رن ڃ٬زي حٿِڃخنِ ٫ن أرِ ٷظخىس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷخٽ ٿو 
 ٍؿپ:

أٍأّض ْٛخځ ٫َٳش ٷخٽ: أكظٔذ ٫ني حهلل أڅ ّټٴَ حٿٔنش حٿڄخْٟش ًحٿزخٷْش ٷخٽ: ّخ ٌٍٓٽ -
 ٌٛځ ٫خٌٍٗحء ٷخٽ: أكظٔذ ٫ني حهلل أڅ ّټٴَ حٿٔنش. حهلل أٍأّض

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ىڄخځ رن ّلَْ ٫ن ّلَْ رن أرِ  - 
 ٻؼَْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 اًح أٷْڄض حٿٜٚس ٙ طٸٌڃٌح كظَ طًَنِ.-
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش أنزؤنخ أرٌ ؿ٬ٴَ كيػنخ  - 

حٿو٤ڄِ ٫ن ڃلڄي رن ٻ٬ذ حٿٸ٧َِ أڅ أرخ ٷظخىس ٻخڅ ٿو ٫ڀَ ٍؿپ ىّن ًٻخڅ ّؤطْو 
 ّظٸخٟخه ٳْوظزِء ڃنو ٳـخء ًحص ٌّځ ٳوَؽ ٛزِ ٳٔؤٿو ٫نو ٳٸخٽ:

َص أنٺ ىينخ ٳوَؽ اٿْو ن٬ڂ ىٌ ٳِ حٿزْض ّؤٻپ هَِّس ٳنخىحه ّخ ٳٚڅ حهَؽ ٳٸي أهز-
ٳٸخٽ: ڃخ ّْٰزٺ ٫نِ ٷخٽ: انِ ڃ٬َٔ ًٿْْ ٫نيُ ٷخٽ: حهلل انٺ ڃ٬َٔ ٷخٽ: ن٬ڂ ٳزټَ أرٌ 
ٷظخىس ػڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن نٴْ ٫ن ٯَّڄش أً ڃلخ 

 ٫نو ٻخڅ ٳِ ٧پ حٿ٬َٕ ٌّځ حٿٸْخڃش.
ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٷخٽ: كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ - 

 ٓڄ٬ض ٍؿٚ ٷخٽ ٬ٓي:
ٻخڅ ّٸٌٽ ٿو ڃٌٿَ أرِ ٷظخىس ًٿڂ ّټن ڃٌٿَ ّليع ٫ن أرِ ٷظخىس أنو أٛخد كڄخٍ ًكٖ -

ٳٔؤٿٌح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃلَځ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرٸِ ڃ٬ټڂ 
ټڂ ڃنو ِٗء ٷخٽ: ٳؤٻڀو أً ٷخٽ: ٳټڀٌه ٳٸڀض ڃنو ِٗء ٷخٽ ٬ٗزش ػڂ ٓؤٿظو ر٬ي ٳٸخٽ أرٸِ ڃ٬

 ٿ٬٘زش ڃ٬نَ ٷٌٿو: ٙ رؤّ رو ٷخٽ: ن٬ڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حٿظْڄِ ٷخٽ: كيػض  - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٷخٽ: ٳٚ طٴ٬ڀٌح اٙ رؤځ حٿټظخد.طٸَإًڅ هڀٴِ ٷخٿٌح: ن٬ڂ -
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ْٓي  - 
 حٿڄٸزَُ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو ٷخٽ:

ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٷظڀض ٳِ ٓزْپ حهلل -
يرَ ٻٴَ حهلل رو ه٤خّخُ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛخرَح ڃلظٔزخ ڃٸزٚ ٯَْ ڃ

اڅ ٷظڀض ٳِ ٓزْپ حهلل ٛخرَح ڃلظٔزخ ڃٸزٚ ٯَْ ڃيرَ ٻٴَ حهلل رو ه٤خّخٹ ػڂ اڅ حٿَؿپ 
ٿزغ ڃخ ٗخء حهلل ػڂ ٷخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٷظڀض ٳِ ٓزْپ حهلل ٻٴَ حهلل رو ه٤خّخُ ٳٸخٽ 

ٳِ ٓزْپ حهلل ٛخرَح ڃلظٔزخ ڃٸزٚ ٯَْ ڃيرَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٷظڀض 
 ٻٴَ حهلل رو ه٤خّخٹ اٙ حٿيّن ٻٌٿٺ ٷخٽ ٿِ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ىڄخځ رن ّلَْ ًأرخڅ رن ِّّي  - 
 ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو:

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸَأ ٳِ حٿَٻ٬ظْن حًٕٿْْن ڃن حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-
 رٴخطلش حٿټظخد ًٌٍٓس ًّٔڄ٬نخ حّٓش أكْخنخ ًّٸَأ ٳِ حٿَٻ٬ظْن حٕهَّْن رٴخطلش حٿټظخد.

كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ: كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ كَد ٬ّنِ حرن ٗيحى كيػنخ ّلَْ  - 
 رن أرِ ٻؼَْ ٳٌٻَ ڃؼڀو.

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ كَد كيػنخ ًٍف كيػنخ كْٔن حٿڄ٬ڀڂ كيػن - 
كيػنخ ّلَْ ٬ّنِ حرن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ ٷظخىس أڅ نزِ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
َْ ٙ طنظزًٌح حٿ٣َذ ًحٿِىٌ ًحٿظڄَ ًحٿِرْذ ؿڄ٬ْخ ًحنظزًٌح ٻپ ًحكي ٫ڀَ كيطو ٷخٽ ّل-

 ٳٔؤٿض ٫ن ًٿٺ ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٳؤهزَنِ ٫ن أرْو رٌٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ٬ْٓي حٿڄٸزَُ  - 

٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرِ ٷظخىس: أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٟؤ ػڂ 
 ٔٸْخ ػڂ ٷخٽ:ٛڀَ رؤٍٝ ٬ٓي رؤٛپ حٿلَس ٫ني رٌْص حٿ

حٿڀيڂ اڅ ارَحىْڂ هڀْڀٺ ٫ًزيٹ ًنزْٺ ى٫خٹ ٕىپ ڃټش ًأنخ ڃلڄي ٫زيٹ ًنزْٺ ًٌٍٓٿٺ -
أى٫ٌٹ ٕىپ حٿڄيّنش ڃؼپ ڃخ ى٫خٹ رو ارَحىْڂ ٕىپ ڃټش ني٫ٌٹ أڅ طزخٍٹ ٿيڂ ٳِ 
ٛخ٫يڂ ًڃيىڂ ًػڄخٍىڂ حٿڀيڂ كزذ اٿْنخ حٿڄيّنش ٻڄخ كززض اٿْنخ ڃټش ًحؿ٬پ ڃخ ريخ ڃن 

 ڂ انِ ٷي كَڃض ڃخ رْن ٙرظْيخ ٻڄخ كَڃض ٫ڀَ ٿٔخڅ ارَحىْڂ حٿلَځ.ًرخء روڂ حٿڀي
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿ٤ْخٿِٔ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ػخرض ٓڄ٪  - 

 ٫زي حهلل رن ٍرخف ّليع ٫ن أرِ ٷظخىس:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ٿڄخ ٷخڃٌح اٿَ حٿٜٚس ٳٜڀٌح ٷخٽ ٿيڂ -
 ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀٌىخ حٿٰي ٿٌٷظيخ.ٍ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى كيػنخ كڄْي ٫ن رټَ رن ٫زي  - 

 حهلل رن ٍرخف ٫ن أرِ ٷظخىس:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٫َّ رڀْپ ح٤ٟـ٪ ٫ڀَ ّڄْنو ًاًح ٫َّ -

 ٍأٓو رْن ٻٴْو.ٷزْپ حٿٜزق نٜذ ًٍح٫ْو ًًٟ٪ 



   

 

 

Page 414 of 605 

 الجزءالخامس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٫ًزي حٿٌىخد حٿوٴخٱ ٷخٙ: كيػنخ  - 
 ى٘خځ ٷخٽ:

ٻظذ اٿِ ّلَْ أڅ ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس كيػو ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 ٷخٽ: اًح نٌىُ ٿڀٜٚس ٳٚ طٸٌڃٌح كظَ طًَنِ.

رِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ كَد ٬ّنِ حرن ٗيحى كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
كيػنخ ّلَْ ٬ّنِ حرن أرِ ٻؼَْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 اًح أطَ أكيٻڂ حٿوٚء ٳٚ ّظڄٔلن رْڄْنو ًاًح َٗد ٳٚ ّظنٴْ ٳِ انخثو.-
خ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ كَد كيػنخ ّلَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

 أرِ ٷظخىس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ڃن ٍأٍ ٍإّخ ط٬ـزو ٳڀْليع ريخ ٳبنيخ رٍَ٘ ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ ًڃن ٍأٍ ٍإّخ ّټَىيخ -

 ٳٚ ّليع ريخ ًٿْظٴپ ٫ن ّٔخٍه ًّظ٬ًٌ رخهلل ڃن َٗىخ.
ڄخى رن هخٿي حٿوْخ١ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن آلخٵ رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ك - 

 ٣ڀلش ٫ن كڄْيس ٫ن ٻز٘ش ٷخٿض:
ٍأّض أرخ ٷظخىس أَٰٛ حٗنخء ٿڀيَس ٳَ٘رض ٳٸخٽ: أط٬ـزْن أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 أهزَنخ انيخ ٿْٔض رنـْ انيخ ڃن حٿ٤ٌحٳْن ٫ڀْټڂ ًحٿ٤ٌحٳخص.
ْڄخڅ ىٌ حٿَٷِ كيػنخ حٿلـخؽ ٫ن ٷظخىس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ڄَ رن ٓڀ - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو:
أنو ًٟ٪ ٿو ًٌٟء ٳٌٿٮ ٳْو حٿٔنٌٍ ٳؤهٌ ّظٌٟؤ ٳٸخٿٌح: ّخ أرخ ٷظخىس ٷي ًٿٮ ٳْو حٿٔنٌٍ -

ٳٸخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: حٿٔنٌٍ ڃن أىپ حٿزْض ًانو ڃن 
 حٿ٤ٌحٳْن أً حٿ٤ٌٳخص ٫ڀْټڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ّلَْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس  - 
 ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

اًح َٗد أكيٻڂ ٳٚ ّظنٴْ ٳِ حٗنخء ًاًح رخٽ أكيٻڂ ٳٚ ّڄْ ًٻَه رْڄْنو ًاًح طڄٔق -
 أكيٻڂ ڃن حٿوٚء ٳٚ ّظڄٔلن رْڄْنو.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ أرٌ ڃلڄي رن ڃ٬زي رن  كيػنخ ٫زي - 
 أرِ ٷظخىس ٫ن حرن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٷخٽ:

هَؽ ٫ڀْنخ أرٌ ٷظخىس ًنلن نٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻٌح ًٷخٽ ٌٍٓٽ -
ٽ حهلل حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻٌح ٳٸخٽ: ٗخىض حٿٌؿٌه أطيًٍڅ ڃخ طٸٌٿٌڅ ٓڄ٬ض ٌٍٓ

َِ ڃخ ٿڂ أٷپ ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ ٷخٽ ٫ٴخڅ: ًٷٸي  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن ٷخٽ ٫ڀ
 ٷخٽ ٿِ ڃلڄي رن ٻ٬ذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرِ ڃلڄي رن ڃ٬زي رن  - 
َؽ ٫ڀْيڂ ٳٌٻَ أرِ ٷظخىس ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ّليع أڅ أرخ ٷظخىس ه

 ڃ٬نخه.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ٤ن ٷخٽ: كيػنخ ى٘خځ ٷخٽ: - 
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َِ ّلَْ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: - ٻظذ اٿ
 ٙ طٸٌڃٌح كظَ طًَنِ ٬ّنِ ٿڀٜٚس.

ٌ أرٌ ؿ٬ٴَ حٿٌّٔيُ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن حٿنٌٗـخڅ ًى - 
حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ ٫ن حًُٕح٫ِ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو 

 ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
أٌٓأ حٿنخّ َٓٷش حٿٌُ َّٔٵ ڃن ٛٚطو ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٻْٲ َّٔٵ ڃن ٛٚطو -

 ٙ ّٸْڂ ٛڀزو ٳِ حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى. ٷخٽ: ٙ ّظڂ ٍٻ٫ٌيخ ًٙ ٓـٌىىخ أً ٷخٽ:
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن ڃٌَٓ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ ٫ن حًُٕح٫ِ  - 

٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 نلٌه.

رن ٬ْٓي ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ّلَْ  - 
 ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٓڄ٪ أرخ ٷظخىس أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

حٿَإّخ ڃن حهلل ًحٿلڀڂ ڃن حٿ٤ْ٘خڅ ٳبًح ٍأٍ أكيٻڂ ْٗجخ ّټَىو ٳڀْزٜٶ ٫ن ٗڄخٿو ػٚع -
 ڃَحص ًٿْٔظ٬ٌ رخهلل ڃن َٗىخ ٳبنيخ ٿن ط٠َه.

لَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ٫ـٚڅ كيػنِ ٬ْٓي ٫ًخڃَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّ - 
 رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن ٫ڄًَ رن ٓڀْڂ ٫ن أرِ ٷظخىس:

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّوَؽ ًىٌ كخڃپ حرنش ُّنذ ٫ڀَ ٫نٸو ٳْئځ حٿنخّ -
 ٳبًح ٍٻ٪ ٬ًٟيخ ًاًح ٷخځ كڄڀيخ.

كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ - 
 ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٓڄ٪ أرخه أرخ ٷظخىس:

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّنظزٌ حٿ٣َذ ًحٿِىٌ ؿڄ٬ْخ أً حٿظڄَ ًحٿِرْذ -
 ؿڄ٬ْخ ًٷخٽ: حنزًٌح ٻپ ًحكي ڃنيڄخ ٫ڀَ كيطو.

َْ ٫ن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ى٘خځ كيػنِ ّل - 
 رن أرِ ٷظخىس أڅ أرخ ٷظخىس أهزَه ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

اًح َٗد أكيٻڂ ٳٚ ّظنٴْ ٳِ حٗنخء ًاًح أطَ أكيٻڂ حٿوٚء ٳٚ ّٔظنـْن رْڄْنو ًٷخٽ -
 أرٌ ٫خڃَ ًٙ ّڄْ أكيٻڂ ًٻَه رْڄْنو.

ٿڄزخٍٹ ٫ن ّلَْ رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫ڀِ ٬ّنِ حرن ح - 
 ٻؼَْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو ٷخٽ:

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ حٿَٻ٬ظْن حًٕٿْْن ڃن حٿ٨يَ ّٔڄ٬نخ حّٓش -
أكْخنخ ٳ٤ْْپ ٳِ حٿَٻ٬ش حًٕٿَ ًّٸَٜ ٳِ حٿَٻ٬ش حٿؼخنْش ًّٸَأ ٳِ حٿَٻ٬ظْن حًٕٿْْن 

 ًٿَ ڃن حٿٴـَ ًّٸَٜ ٳِ حٿؼخنْش.ڃن حٿ٬َٜ ٤ًّْپ ٳِ حٿَٻ٬ش حٕ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫ڀِ رن حٿڄزخٍٹ ٷخٽ أرِ: ًكيػنخ ى٘خځ  - 

 كيػنخ ْٗزخڅ ؿڄ٬ْخ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو ٷخٽ:
ًنِ ٫ًڀْټڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: اًح أٷْڄض حٿٜٚس ٳٚ طٸٌڃٌح كظَ طَ-

 حٿٔټْنش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃييُ رن ڃْڄٌڅ ٫ن ٯْٚڅ رن ؿََّ ٫ن  - 
 ٫زي حهلل رن ڃ٬زي ٫ن أرِ ٷظخىس:

أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٌٛځ ٌّځ ٫َٳش ٳٸخٽ: أكظٔذ ٫ڀَ حهلل -
ؿٚ ٌّٜځ حٿيىَ ٻڀو ٷخٽ: ٙ ٻٴخٍس ٓنظْن ڃخْٟش ًڃٔظٸزڀش ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض ٍ

ٛخځ ًٙ أٳ٤َ أً ڃخ ٛخځ ًڃخ أٳ٤َ ٷخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض ٍؿٚ ٌّٜځ ٌّڃخ ًّٴ٤َ 
ٌّڃخ ٷخٽ: ًحٹ ٌٛځ أهِ ىحًى ٫ڀْو حٿٔٚځ ٷخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض ٍؿٚ ٌّٜځ ٌّڃخ 
ًّٴ٤َ ٌّڃْن ٷخٽ: ًىىص أنِ ٣ٌٷض ًٿٺ ٷخٽ: أٍأّض ٍؿٚ ٌّٜځ ٌّڃْن ًّٴ٤َ ٌّڃخ 

خٽ: ًڃن ٤ّْٶ ًٿٺ ٷخٽ: ًٓجپ ٫ن ٌٛځ ٌّځ ٫خٌٍٗحء ٷخٽ: حكظٔذ ٫ڀَ حهلل ٻٴخٍس ٷ
 ٓنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن أرِ حٿ٬ڄْْ كيػنخ ٫خڃَ رن ٫زي حهلل رن  - 
 حٿِرَْ ٫ن حٿٍِٷِ ّٸخٽ ٿو: ٫ڄًَ رن ٓڀْڂ ٫ن أرِ ٷظخىس:

َ ٫خطٸو ًٷخٽ ڃَس كڄپ أڃخڃش ًىٌ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ ًحرنظو ٫ڀ-
 ّٜڀِ ًٻخڅ اًح أٍحى أڅ َّٻ٪ أً ّٔـي ٬ًٟيخ ٳبًح ٷخځ أهٌىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن أرِ حٿ٬ڄْْ ٫ن ٫خڃَ رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ  - 
 ٫ن حٿٍِٷِ ٫ن أرِ ٷظخىس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٚ ّـڀْ كظَ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن.اًح ىهپ أكيٻڂ حٿڄٔـي ٳ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٍٳْ٪ ٫ن ٫زي حهلل  - 

 رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٙ طٔزٌح حٿيىَ ٳبڅ حهلل ىٌ حٿيىَ.-
ٿلـخؽ ٬ّنِ حرن أرِ ٫ؼڄخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ح - 

 حٿٌٜحٱ ٫ن ّلَْ ٬ّنِ حرن أرِ ٻؼَْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ رنخ ٳْٸَأ ٳِ حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ ٳِ حٿَٻ٬ظْن -

حًٕٿْْن رٴخطلش حٿټظخد ًٌٍٓطْن ًّٔڄ٬نخ حّٓش أكْخنخ ًٻخڅ ٤ٌّٽ ٳِ حٿَٻ٬ش حًٕٿَ ڃن 
 ٿ٨يَ ًّٸَٜ ٳِ حٿؼخنْش ًٻٌٿٺ حٿٜزق.ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن حٿلـخؽ رن أرِ ٫ؼڄخڅ  - 

حٿٌٜحٱ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ٳٚ ّظڄٔق رْڄْنو ًاًح رخٽ ٳٚ اًح َٗد أكيٻڂ ٳٚ ّظنٴْ ٳِ حٗنخء ًاًح ىهپ حٿوٚء -
 ّڄْ ًٻَه رْڄْنو.

ًٷخٽ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ًكيػنِ ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  - 
 ٷخٽ:

اًح أٻپ أكيٻڂ ٳٚ ّؤٻپ ر٘ڄخٿو ًاًح َٗد ٳٚ َّ٘د ر٘ڄخٿو ًاًح أهٌ ٳٚ ّؤهٌ ر٘ڄخٿو -
 ًاًح أ٤٫َ ٳٚ ٤٬ِّ ر٘ڄخٿو.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫ؼڄخڅ رن ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل - 
 ڃٌىذ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو ٷخٽ:
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طٌٳِ ٍؿپ ڃنخ ٳؤطْنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْٜڀِ ٫ڀْو ٳٸخٽ: ىپ طَٹ ڃن ِٗء -
٫َ٘  ٷخٿٌح: ٙ ًحهلل ڃخ طَٹ ڃن ِٗء ٷخٽ: ٳيپ طَٹ ٫ڀْو ڃن ىّن ٷخٿٌح: ن٬ڂ ػڄخنْش

ىٍىڄخ ٷخٽ: ٳيپ طَٹ ٿيخ ٷ٠خء ٷخٿٌح: ٙ ًحهلل ڃخ طَٹ ٿيخ ڃن ِٗء ٷخٽ: ٳٜڀٌح أنظڂ ٫ڀْو 
ٷخٽ أرٌ ٷظخىس ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض اڅ ٷ٠ْض ٫نو أطٜڀِ ٫ڀْو ٷخٽ: اڅ ٷ٠ْض ٫نو 
رخٿٌٳخء ٛڀْض ٫ڀْو ٷخٽ: ٳٌىذ أرٌ ٷظخىس ٳٸ٠َ ٫نو ٳٸخٽ: أًٳْض ڃخ ٫ڀْو ٷخٽ: ن٬ڂ ٳي٫خ 

 ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀَ ٫ڀْو.رو ٌٍٓٽ حهلل ٛ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿ٠لخٹ رن ڃوڀي ٫ن حًُٕح٫ِ كيػنِ ّلَْ رن أرِ  - 

 ٻؼَْ كيػنخ ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس كيػنِ أرٌ ٷظخىس أً كيػنخ:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸَأ ٳِ حٿَٻ٬ظْن ڃن حٿ٨يَ رٴخطلش حٿټظخد -

 ٳِ حًٕٿْْن ًٳِ حٿ٬َٜ ڃؼپ ًٿٺ ًّٔڄ٬نخ حّٓش أكْخنخ.ًٌٍٓس ٤ًّْپ 
 كيّغ ٤٫ْش حٿٸ٧َِ ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ رن رَْ٘ أنزؤنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ٤٫ْش  - 
 حٿٸ٧َِ ٷخٽ:

َِ ٳؤڃَ رِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل - ٫َٟض ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٷ٨َّش ٳ٘ټٌح ٳ
ْو ًٓڀڂ أڅ ّن٨ًَح اٿِ ىپ أنزض ر٬ي ٳن٨ًَح ٳڀڂ ّـيًنِ أنزض ٳوڀَ ٫نِ ًأٿلٸنِ ٫ڀ

 رخٿٔزِ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٓڄ٪ ٤٫ْش ّٸٌٽ: - 
 ٻنض ٌّځ كټڂ ٬ٓي ٳْيخ ٯٚڃخ ٳڀڂ ّـيًنِ أنزض ٳْيخ ٳيخ أنخ ًح رْن أ٧يَٻڂ.-

  ٫نو.كيّغ ٛٴٌحڅ رن حٿڄ٤٬پ حٿٔڀڄِ ٍِٟ حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ رټَ حٿڄٸيڃِ كيػنخ كڄْي رن حٌٕٓى  - 

 كيػنخ حٿ٠لخٹ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن حٿڄٸزَُ ٫ن ٛٴٌحڅ رن حٿڄ٤٬پ حٿٔڀڄِ:
أنو ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ نزِ حهلل انِ أٓؤٿٺ ٫ڄخ أنض رو ٫خٿڂ ًأنخ رو -

خ٫ش طټَه ٳْيخ حٿٜٚس ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: اًح ؿخىپ ڃن حٿڀْپ ًحٿنيخٍ ٓ
ٛڀْض حٿٜزق ٳؤڃٔٺ ٫ن حٿٜٚس كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ٳبًح ٣ڀ٬ض ٳٜپ ٳبڅ حٿٜٚس 
ڃل٠ٌٍس ڃظٸزڀش كظَ ط٬يٽ ٫ڀَ ٍأٓٺ ڃؼپ حٿَڃق ٳبًح ح٫ظيٿض ٫ڀَ ٍأٓٺ ٳبڅ طڀٺ 

حّٕڄن ٳبًح ُحٿض ٫ن  حٿٔخ٫ش طٔـَ ٳْيخ ؿينڂ ًطٴظق ٳْيخ أرٌحريخ كظَ طًِٽ ٫ن كخؿزٺ
 كخؿزٺ حّٕڄن ٳٜپ ٳبڅ حٿٜٚس ڃل٠ٌٍس ڃظٸزڀش كظَ طٜڀِ حٿ٬َٜ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ كٴٚ ٫ڄًَ رن ٫ڀِ رن رلَ رن ٻؼَْ حٿٔٸخء  - 
كيػنخ أرٌ ٷظْزش كيػنخ ٫ڄَ رن نزيخڅ كيػنخ ٓٚځ أرٌ ٫َْٔ كيػنخ ٛٴٌحڅ رن حٿڄ٤٬پ 

 ٷخٽ:
نخ رخٿ٬َؽ اًح نلن رلْش ط٤٠َد ٳڀڂ طڀزغ أڅ ڃخطض ٳؤهَؽ ٿيخ هَؿنخ كـخؿخ ٳڀڄخ ٻ-

ٍؿپ هَٷش ڃن ٫ْزظو ٳڀٴيخ ٳْيخ ًىٳنيخ ًهي ٿيخ ٳِ حٍٕٝ ٳڀڄخ أطْنخ ڃټش ٳبنخ ٿزخٿڄٔـي 
حٿلَحځ اً ًٷٲ ٫ڀْنخ ٗوٚ ٳٸخٽ: أّټڂ ٛخكذ ٫ڄًَ رن ؿخرَ ٷڀنخ: ڃخ ن٬َٳو ٷخٽ: أّټڂ 

حهلل هَْح أڃخ أنو ٷي ٻخڅ ڃن آهَ حٿظ٬ٔش ڃٌطخ ٛخكذ حٿـخڅ ٷخٿٌح: ىٌح ٷخٽ: أڃخ أنو ؿِحٹ 
 حٿٌّن أطٌح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔظڄ٬ٌڅ حٿٸَآڅ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄَ حٿٸٌحٍَُّ كيػنخ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ أهزَنِ ڃلڄي  - 
رن ٌّٓٲ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿٴ٠پ ٫ن أرِ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلخٍع ٫ن ٛٴٌحڅ 

 رن حٿڄ٤٬پ حٿٔڀڄِ ٷخٽ:
ٻنض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳَڃٸض ٛٚطو ٿْڀش ٳٜڀَ حٿ٬٘خء -

حٓهَس ػڂ نخځ ٳڀڄخ ٻخڅ نٜٲ حٿڀْپ حٓظْٸ٦ ٳظٚ حّٓخص حٿ٬َ٘ ٌٍٓس آٽ ٫ڄَحڅ ػڂ طٌٔٹ 
ػڂ طٌٟؤ ػڂ ٷخځ ٳٜڀَ ٍٻ٬ظْن ٳٚ أىٍُ أٷْخڃو أځ ٍٻ٫ٌو أځ ٓـٌىه أ٣ٌٽ ػڂ حنَٜٱ 

ڂ حٓظْٸ٦ ٳظٚ حّٓخص ػڂ طٌٔٹ ػڂ طٌٟؤ ػڂ ٷخځ ٳٜڀَ ٍٻ٬ظْن ٙ أىٍُ أٷْخڃو أځ ٳنخځ ػ
ٍٻ٫ٌو أځ ٓـٌىه أ٣ٌٽ ػڂ حنَٜٱ ٳنخځ ػڂ حٓظْٸ٦ ٳٴ٬پ ًٿٺ ػڂ ٿڂ ِّٽ ّٴ٬پ ٻڄخ ٳ٬پ 

 أًٽ ڃَس كظَ ٛڀَ اكيٍ ٫َ٘س ٍٻ٬ش.
 كيّغ ٫زي حهلل رن هزْذ ٍِٟ حهلل ٫نو.

َ حٿڄٸيڃِ كيػنخ حٿ٠لخٹ رن ڃوڀي كيػنخ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ڃلڄي رن أرِ رټ - 
 أرِ ًثذ ٫ن أْٓي رن أرِ أْٓي ٫ن ڃ٬خً رن ٫زي حهلل رن هزْذ ٫ن أرْو ٷخٽ:

أٛخرنخ ٣ٖ ٧ًڀڄش ٳخنظ٨َنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْٜڀِ ٿنخ ٳوَؽ ٳؤهٌ -
كْن طڄِٔ  رْيُ ٳٸخٽ: ٷپ ٳٔټض ٷخٽ: ٷپ ٷڀض ڃخ أٷٌٽ ٷخٽ: }ٷپ ىٌ حهلل أكي{ ًحٿڄ٬ًٌطْن

 ًكْن طٜزق ػٚػخ ّټٴْٺ ٻپ ٌّځ ڃَطْن.
 كيّغ حٿلخٍع رن أٷْٖ ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ڃلڄي رن أرِ رټَ حٿڄٸيڃِ كيػنخ رَ٘ رن حٿڄٴ٠پ ٫ن ىحًى رن  - 
أرِ ىني ٫ن ٫زي حهلل رن ٷْْ ٫ن حٿلخٍع رن أٷْٖ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ:
ّڄٌص ٿيڄخ أٍر٬ش أًٙى اٙ أىهڀيڄخ حهلل حٿـنش ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًػٚػش  ڃخ ڃن ڃٔڀڄْن-

ٷخٽ: ًػٚػش ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًاػنخڅ ٷخٽ: ًاػنخڅ ًاڅ ڃن أڃظِ ٿڄن ٨٬ّڂ ٿڀنخٍ كظَ 
 ّټٌڅ أكي ًُحّخىخ ًاڅ ڃن أڃظِ ٿڄن ّيهپ ر٘ٴخ٫ظو حٿـنش أٻؼَ ڃن ڃ٠َ.

 كيّغ ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ڃنٌٍٜ ٫ن حٿلٔن ٫ن كٔخڅ؟؟ رن ٫زي  - 

 حهلل حٿٸَِٗ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
هًٌح ٫نِ هًٌح ٫نِ ٷي ؿ٬پ حهلل ٿين ٓزْٚ حٿزټَ رخٿزټَ ؿڀي ڃخثش ًنٴِ ٓنش ًحٿؼْذ -

 رخٿؼْذ ؿڀي ڃخثش ًحٿَؿڂ.
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن كڄْي ٫ن أنْ ٫ن ٫زخىس رن كيػ - 

 حٿٜخڃض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 حٿظڄٌٔىخ ٳِ طخ٬ٓش ًٓخر٬ش ًهخڃٔش ٬ّنِ ٿْڀش حٿٸيٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ أنزؤنخ هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ ٷٚرش  - 

 ٿي أكٔزو ًٻَه ٫ن أرِ أٓڄخء ٷخٽ: ٷخٽ ٫زخىس رن حٿٜخڃض:ٷخٽ هخ
أهٌ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڄخ أهٌ ٫ڀَ حٿنٔخء ٓظخ أڅ ٙ طَ٘ٻٌح رخهلل -

ْٗجخ ًٙ طَٔٷٌح ًٙ طِنٌح ًٙ طٸظڀٌح أًٙىٻڂ ًٙ ٠٬ّي ر٠٬ټڂ ر٠٬خ ًٙ ط٬ٌٜنِ ٳِ 
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و ٳيٌ ٻٴخٍطو ًاڅ أهَ ٫نو ٳؤڃَه ڃ٬ًَٱ ٳڄن أٛخد ڃنټڂ ڃنين كيح ٳ٬ـپ ٿو ٫ٸٌرظ
 اٿَ حهلل ط٬خٿَ اڅ ٗخء ٫ٌرو ًاڅ ٗخء ٍكڄو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن هخٿي ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ ٷٚرش ّليع ٫ن أرِ  - 
 ح٬ٕٗغ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.

َ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هخٿي ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴ - 
 ٷٚرش ّليع ٫ن أرِ ح٬ٕٗغ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ:

أهٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀْنخ ٻڄخ أهٌ ٫ڀَ حٿنٔخء أً ٫ڀَ حٿنخّ ٳٌٻَ -
 ڃ٬نخه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن  - 
 ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ:ڃلڄٌى رن حٿَرْ٪ 

ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸَأ ٳؼٸڀض ٫ڀْو حٿٸَحءس ٳڀڄخ ٳَ٭ ٷخٽ: طٸَإًڅ -
 ٷڀنخ: ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ٙ ٫ڀْټڂ أڅ ٙ طٴ٬ڀٌح اٙ رٴخطلش حٿټظخد ٳبنو ٙ ٛٚس اٙ ريخ.

ن أنْ ٫ن ٫زخىس رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ - 
 حٿٜخڃض ٷخٽ:

هَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ َّّي أڅ ّوزَنخ رڀْڀش حٿٸيٍ ٳظٚكَ -
ٍؿٚڅ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؿض ًأنخ أٍّي أڅ أهزَٻڂ رڀْڀش حٿٸيٍ 

ش أً ٳظٚكَ ٍؿٚڅ ٳَٳ٬ض ٫ًَٔ أڅ ّټٌڅ هَْح ٿټڂ ٳخٿظڄٌٔىخ ٳِ حٿظخ٬ٓش أً حٿٔخر٬
 حٿوخڃٔش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ كيػنخ حًُٕح٫ِ كيػنِ ٫ڄَْ رن  - 
ىخنِء حٿ٬نِٔ كيػنِ ؿنخىس رن أرِ أڃْش ٷخٽ: كيػنِ ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٺ ًٿو حٿلڄي ًىٌ ٫ڀَ ڃن ط٬خٍ ڃن حٿڀْپ ٳٸخٽ: ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ٿو حٿڄڀ-

ٻپ ِٗء ٷيَّ ٓزلخڅ حهلل ًحٿلڄي هلل ًحهلل أٻزَ ًٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل ػڂ ٷخٽ: ٍد 
 حٯٴَ ٿِ أً ٷخٽ: ػڂ ى٫خه حٓظـْذ ٿو ٳبڅ ٫ِځ ٳظٌٟؤ ػڂ ٛڀَ طٸزڀض ٛٚطو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ػخرض حٿزنخنِ ًكڄْي ٫ن أنْ  - 
 ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:رن 

أنو هَؽ ًحص ٿْڀش ٫ڀَ أٛلخرو ًىٌ َّّي أڅ ّوزَىڂ رڀْڀش حٿٸيٍ ٳٌٻَ حٿليّغ اٙ أنو -
 ٷخٽ: ٳخ٣ڀزٌىخ ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ٳِ طخ٬ٓش أً ٓخر٬ش أً هخڃٔش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ كيػنخ حًُٕح٫ِ كيػنِ ٫ڄَْ رن  - 
أڅ ؿنخىس رن أرِ أڃْش كيػو ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ىخنِء

 ًٓڀڂ ٷخٽ:
ڃن ٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ًأڅ ڃلڄيح ٫زيه ًٌٍٓٿو ًأڅ ٫َْٔ ٫زي -

حهلل ًٌٍٓٿو ًٻڀڄظو أٿٸخىخ اٿَ ڃَّڂ ًًٍف ڃنو ًأڅ حٿـنش كٶ ًحٿنخٍ كٶ أىهڀو حهلل 
 ش ٫ڀَ ڃخ ٻخڅ ڃن ٫ڄپ.طزخٍٹ ًط٬خٿَ حٿـن
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي كيػنِ حرن ؿخرَ أنو ٓڄ٪ ٫ڄَْ رن ىخنِء  - 
ّليع ريٌح حٿليّغ ٫ن ؿنخىس ٫ن ٫زخىس ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄؼڀو اٙ أنو 

 ٷخٽ:
 أىهڀو حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ حٿـنش ڃن أرٌحريخ حٿؼڄخنْش ڃن أّيخ ٗخء ىهپ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن حٿِىَُ ٫ن ڃلڄٌى رن حٿَرْ٪  - 

 ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ًٍحّش ّزڀٮ ريخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٙ ٛٚس ٿڄن ٿڂ ّٸَأ رٴخطلش حٿټظخد.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ اىٍّْ حٿوٌٙنِ ٫ن  - 

 ٿٜخڃض ٷخٽ:٫زخىس رن ح
ٻنخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃـڀْ ٳٸخٽ: طزخ٬ٌّنِ ٫ڀَ أڅ ٙ طَ٘ٻٌح -

رخهلل ْٗجخ ًٙ طَٔٷٌح ًٙ طِنٌح ًٙ طٸظڀٌح أًٙىٻڂ ٷَأ حّٓش حٿظِ أهٌص ٫ڀَ حٿنٔخء }اًح 
ؿخءص حٿڄئڃنخص{ ٳڄن ًٳَ ڃنټڂ ٳؤؿَه ٫ڀَ حهلل ًڃن أٛخد ڃن ًٿٺ ْٗجخ ٳ٬ٌٷذ رو 

ٍس ٿو ًڃن أٛخد ڃن ًٿٺ ْٗجخ ٳٔظَه حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ڀْو ٳيٌ اٿَ حهلل اڅ ٳيٌ ٻٴخ
ٗخء ٯٴَ ٿو ًاڅ ٗخء ٫ٌرو ٷخٽ ٓٴْخڅ: ٷخٽ ٿِ حٿيٌٿِ: حكٴ٦ ٿِ ىٌح حٿليّغ ًىٌ ٫ني 

 حٿِىَُ ٷخٽ ٿِ حٿيٌٿِ أرٌ رټَ ٿڂ ًَّ ڃؼپ ىٌح ٷ٢ ٬ّنِ حٿِىَُ.
٫ن ٫زخى رن حٿٌٿْي رن ٫زخىس رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ّلَْ - 

حٿٜخڃض ٓڄ٬و ڃن ؿيه ًٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس: ٫ن ؿيه ٫زخىس ٷخٽ ٓٴْخڅ: ٫ًزخىس نٸْذ ًىٌ 
 ڃن حٿٔز٬ش:

رخ٬ّنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿٔڄ٪ ًحٿ٤خ٫ش ٳِ حٿ٬َٔ ًحٿَْٔ ًحٿڄن٢٘ -
حهلل ٿٌڃش ٙثڂ ٷخٽ  ًحٿڄټَه ًٙ ننخ٩ُ حٕڃَ أىڀو نٸٌٽ رخٿلٶ كْؼڄخ ٻنخ ٙ نوخٱ ٳِ

 ٓٴْخڅ: ُحى ر٬ٞ حٿنخّ ڃخ ٿڂ طًَح ٻٴَح رٌحكخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٫َْٔ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن أرِ  - 

رټَ رن ٫زي حهلل رن أرِ ڃَّڂ ٫ن أرِ ٓٚځ ح٫َٕؽ ٫ن حٿڄٸيحځ رن ڃ٬ي ّټَد ٫ن ٫زخىس 
  ٫ڀْو ًٓڀڂ:رن حٿٜخڃض ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

ؿخىيًح ٳِ ٓزْپ حهلل ٳبڅ حٿـيخى ٳِ ٓزْپ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ رخد ڃن أرٌحد حٿـنش ّنـِ -
 حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ رو ڃن حٿيڂ ًحٿٰڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ىٚٽ رن  - 
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ّٔخٱ ٫ن أرِ حٿڄؼنَ ٫ن حرن حڃَأس ٫زخىس رن حٿٜخڃض

 ٷخٽ:
ٓظټٌڅ أڃَحء طٰ٘ڀيڂ أْٗخء ّئهًَڅ حٿٜٚس ٫ن ًٷظيخ ٳٜڀٌح حٿٜٚس ٿٌٷظيخ ًحؿ٬ڀٌح -

 ٛٚطټڂ ڃ٬يڂ ط٫ٌ٤خ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ىٚٽ رن ّٔخٱ  - 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ  ٫ن أرِ حٿڄؼنَ ٫ن حرن حڃَأس ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن حٿنزِ
 ڃؼڀو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٫ن هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ  - 
 ح٬ٕٗغ ٷخٽ:

ٻخڅ أنخّ ّز٬ٌْڅ حٿٴ٠ش ڃن حٿڄٰخنڂ اٿَ حٿ٤٬خء ٳٸخٽ ٫زخىس رن حٿٜخڃض: نيَ ٌٍٓٽ -
ٿظڄَ رخٿظڄَ ًحٿزَ رخٿزَ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٌىذ رخٿٌىذ ًحٿٴ٠ش رخٿٴ٠ش ًح

 ًحٿ٬َْ٘ رخٿ٬َْ٘ ًحٿڄڀق رخٿڄڀق اٙ ٌٓحء رٌٔحء ڃؼٚ رڄؼپ ٳڄن ُحى ًحٓظِحى ٳٸي أٍرَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ: كيػنِ أرٌ رټَ رن  - 

 كٴٚ ٫ن حرن حٿڄٜزق أً أرِ حٿڄٜزق ٫ن حرن حٿٔڄ٢ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ:
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫زي حهلل رن ًٍحكش ٳڄخ طلٌُ ٿو ٫ن ٳَحٗو ٳٸخٽ: ٫خى -

ڃن ٗييحء أڃظِ ٷخٿٌح: ٷظپ حٿڄٔڀڂ ٗيخىس ٷخٽ: اڅ ٗييحء أڃظِ اًح ٿٸڀْپ ٷظپ حٿڄٔڀڂ ٗيخىس 
 ًحٿ٤خ٫ٌڅ ٗيخىس ًحٿز٤ن ًحٿَٰٵ ًحٿڄَأس ّٸظڀيخ ًٿيىخ ؿڄ٬خء.

ْ٪ ٷخٽ: كيػنخ ى٘خځ رن حٿٰخُ ٫ن ٫زخىس رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ: كيػنخ ًٻ - 
 نِٔ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ڃخ ط٬يًڅ حٿ٘يْي ٳْټڂ ٷخٿٌح: حٿٌُ ّٸخطپ ٳْٸظپ ٳِ ٓزْپ حهلل ط٬خٿَ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٗييحء أڃظِ اًح ٿٸڀْپ حٿٸظْپ ٳِ ٓزْپ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٗيْي

 ًحٿڄ٬٤ٌڅ ٗيْي ًحٿڄز٤ٌڅ ٗيْي ًحٿڄَأس طڄٌص رـڄ٪ ٗيْي ٬ّنِ حٿنٴٔخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ىٚٽ رن ّٔخٱ  - 

٫ن أرِ حٿڄؼنَ حٿلڄِٜ ٫ن أرِ ُأرِ حرن حڃَأس ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن ٫زخىس رن 
 ڂ:حٿٜخڃض ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ

انيخ ٓظټٌڅ ٫ڀْټڂ أڃَحء طٰ٘ڀيڂ أْٗخء ٫ن حٿٜٚس كظَ ّئهًَىخ ٫ن ًٷظيخ ٳٜڀٌىخ -
 ٿٌٷظيخ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳبڅ أىٍٻظيخ ڃ٬يڂ أٛڀِ ٷخٽ: اڅ ٗجض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫ڀِ رن حٿڄزخٍٹ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ  - 
 ض ٷخٽ:٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃ

ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٷٌٿو طزخٍٹ ًط٬خٿَ }ٿيڂ حٿزٍَ٘ ٳِ حٿلْخس -
 حٿينْخ ًٳِ حٓهَس{ ٳٸخٽ: ىِ حٿَإّخ حٿٜخٿلش َّحىخ حٿڄٔڀڂ أً طٍَ ٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنِ ّلَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫زخىس  - 
 رن حٿٜخڃض:

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض ٷٌٽ حهلل طزخٍٹ أنو ٓؤٽ ٍٓ-
ًط٬خٿَ }ٿيڂ حٿزٍَ٘ ٳِ حٿلْخس حٿينْخ ًٳِ حٓهَس{ ٳٸخٽ: ٿٸي ٓؤٿظنِ ٫ن ِٗء ڃخ ٓؤٿنِ 
٫نو أكي ڃن أڃظِ أً أكي ٷزڀٺ ٷخٽ: طڀٺ حٿَإّخ حٿٜخٿلش َّحىخ حٿَؿپ حٿٜخٿق أً طٍَ 

 ٿو.
ِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃَْٰس رن ُّخى ٫ن ٫زخىس رن نِٔ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 حٌٕٓى رن ػ٬ڀزش ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ:
٫ڀڄض نخٓخ ڃن أىپ حٿٜٴش حٿټظخرش ًحٿٸَآڅ ٳؤىيٍ اٿِ ٍؿپ ڃنيڂ ٷٌٓخ ٳٸڀض ٿْٔض ٿِ -

رڄخٽ ًأٍڃِ ٫نيخ ٳِ ٓزْپ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٳٔؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: اڅ 
 څ ط٤ٌٵ ريخ ٣ٌٷخ ڃن نخٍ ٳخٷزڀيخ.َٓٹ أ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڄَ ٬ّنِ حرن رَ٘ أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن  - 
ڃنٌٍٜ ٫ن ىٚٽ رن ّٔخٱ ٫ن أرِ حٿڄؼنَ حٿلڄِٜ ٫ن أرِ ُأرِ حرن حڃَأس ٫زخىس رن 

 حٿٜخڃض ٷخٽ:
حٿنخّ ْٓـِء أڃَحء ّٰ٘ڀيڂ  ٻنخ ؿڀٌٓخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: أّيخ-

أْٗخء كظَ ٙ ّٜڀٌح حٿٜٚس ٿڄْٸخطيخ ٳٜڀٌح حٿٜٚس ٿڄْٸخطيخ ٳٸخٽ ٍؿپ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ػڂ 
 نٜڀِ ڃ٬يڂ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ ٍكڄو حهلل ًىٌح حٿٌٜحد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٳٌٻَه ٷخٽ: ٫ن حرن حڃَأس  - 
 خىس ٫ن ٫زخىس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.٫ز
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ كڄخى أُ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن  - 

ؿزڀش رن ٤٫ْش ٫ن ّلَْ رن حٿٌٿْي رن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن ؿيه ٫زخىس رن حٿٜخڃض أڅ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ًىٌ ٙ ّنٌُ ٳِ ٯِحطو اٙ ٫ٸخٙ ٳڀو ڃخ نٌٍ. ڃن ٯِح ٳِ ٓزْپ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ّلَْ ٬ّنِ حرن ٬ْٓي ٫ن ڃلڄي رن ّلَْ  - 

 رن كزخڅ أڅ حرن ڃلَِّْ حٿٸَِٗ ػڂ حٿـڄلِ أهزَه ًٻخڅ رخٿ٘خځ ًٻخڅ ٷي أىٍٹ ڃ٬خًّش:
حٕنٜخٍ ٻخڅ رخٿ٘خځ ّټنَ  ٳؤهزَه أڅ حٿڄويؿِ ٍؿٚ ڃن رنِ ٻنخنش أهزَه أڅ ٍؿٚ ڃن-

أرخ ڃلڄي أهزَه أڅ حٿٌطَ ًحؿذ ٳٌٻَ حٿڄويؿِ أنو ٍحف اٿَ ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٳٌٻَ ٿو 
أڅ أرخ ڃلڄي ّٸٌٽ: حٿٌطَ ًحؿذ ٳٸخٽ ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٻٌد أرٌ ڃلڄي ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: هڄْ ٛڀٌحص ٻظزين حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ڀَ حٿ٬زخى ڃن 

َ رين ٿڂ ٠ّْ٪ ڃنين ْٗجخ حٓظوٴخٳخ رلٸين ٻخڅ ٿو ٫ني حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫يي أڅ أط
 ّيهڀو حٿـنش ًڃن ٿڂ ّؤص رين ٳڀْْ ٿو ٫ني حهلل ٫يي اڅ ٗخء ٫ٌرو ًاڅ ٗخء ٯٴَ ٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ: أنزؤنخ ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن  - 
 ٿٜخڃض ٷخٽ:ڃلڄٌى رن حٿَرْ٪ ٫ن ٫زخى رن ح

ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿٰيحس ٳؼٸڀض ٫ڀْو حٿٸَحءس ٳڀڄخ حنَٜٱ -
ٷخٽ: انِ ٍٕحٻڂ طٸَإًڅ ًٍحء اڃخڃټڂ ٷڀنخ ن٬ڂ ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٿنٴ٬پ ىٌح ٷخٽ: ٳٚ 

 طٴ٬ڀٌح اٙ رؤځ حٿٸَآڅ ٳبنو ٙ ٛٚس ٿڄن ٿڂ ّٸَأ ريخ.
كيػنخ ِّّي ٷخٽ: كيػنخ ىڄخځ رن ّلَْ ًكيػنخ ٫زي حهلل ًكيػنِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًكيػنخ ىڄخځ كيػنخ ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن ٫زخىس رن 
 حٿٜخڃض ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

حٿـنش ڃخثش ىٍؿش ڃخ رْن ٻپ ىٍؿظْن ڃَْٔس ڃخثش ٫خځ ًٷخٽ ٫ٴخڅ: ٻڄخ رْن حٿٔڄخء اٿَ -
ًحٿٴَىًّ أ٫ٚىخ ىٍؿش ًڃنيخ طوَؽ حٕنيخٍ حٍٕر٬ش ًحٿ٬َٕ ڃن ٳٌٷيخ ًاًح  حٍٕٝ

 ٓؤٿظڂ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٳخٓؤٿٌه حٿٴَىًّ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ: ٓڄ٬ض أنْ  - 

 ٷخٽ:رن ڃخٿٺ ّليع ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو 
 ڃن أكذ ٿٸخء حهلل أكذ حهلل ٿٸخءه ًڃن ٻَه ٿٸخء حهلل ٻَه حهلل ٿٸخءه.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ: ٓڄ٬ض أنْ  - 
 رن ڃخٿٺ ّليع ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:

 ءح ڃن حٿنزٌس.ٍإّخ حٿڄٔڀڂ ؿِء ڃن ٓظش ًأٍر٬ْن ؿِ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن  - 

 ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٍإّخ حٿڄٔڀڂ ؿِء ڃن ٓظش ًأٍر٬ْن ؿِءح ڃن حٿنزٌس.-
: كيػنخ آڄخ٫ْپ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ًآلخٵ رن ٫َْٔ ٷخٙ - 

٫ْخٕ ٫ن أرِ رټَ رن ٫زي حهلل رن أرِ ڃَّڂ ٫ن أرِ ٓٚځ ٷخٽ آلخٵ ح٫َٕؽ ٫ن 
حٿڄٸيحځ رن ڃ٬يُ ٻَد حٿټنيُ أنو ؿڀْ ڃ٪ ٫زخىس رن حٿٜخڃض ًأرِ حٿيٍىحء ًحٿلَع رن 

 ڃ٬خًّش حٿټنيُ ٳظٌحٻًَح كيّغ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أرٌ حٿيٍىحء ٿ٬زخىس:
زخىس ٻڀڄخص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس ٻٌح ًٻٌح ٳِ ٗؤڅ حٕهڄخّ ّخ ٫-

ٳٸخٽ ٫زخىس ٷخٽ آلخٵ ٳِ كيّؼو: اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ريڂ ٳِ 
ٯًِىڂ اٿَ ر٬َْ ڃن حٿڄٸٔڂ ٳڀڄخ ٓڀڂ ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظنخًٽ ًرَس رْن 

ثڄټڂ ًانو ٿْْ ٿِ ٳْيخ اٙ نْٜزِ ڃ٬ټڂ اٙ حٿوڄْ ًحٿوڄْ أنڄڀظْو ٳٸخٽ: اڅ ىٌه ڃن ٯنخ
ڃَىًى ٫ڀْټڂ ٳؤىًح حٿو٢ْ ًحٿڄو٢ْ ًأٻزَ ڃن ًٿٺ ًأَٰٛ ًٙ طٰڀٌح ٳبڅ حٿٰڀٌٽ نخٍ 
٫ًخٍ ٫ڀَ أٛلخرو ٳِ حٿينْخ ًحٓهَس ًؿخىيًح حٿنخّ ٳِ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ حٿٸَّذ 

حهلل ٳِ حٿل٠َ ًحٿٔٴَ ًؿخىيًح ٳِ ًحٿز٬ْي ًٙ طزخٿٌح ٳِ حهلل ٿٌڃش ٙثڂ ًأٷْڄٌح كيًى 
ٓزْپ حهلل ٳبڅ حٿـيخى رخد ڃن أرٌحد حٿـنش ٨٫ْڂ ّنـِ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ رو ڃن حٿٰڂ 

 ًحٿيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ ٫زخىس رن  - 

خڃض ًٻخڅ أكي حٿنٸزخء حٿٌٿْي رن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن أرْو حٿٌٿْي ٫ن ؿيه ٫زخىس رن حٿٜ
 ٷخٽ:

رخ٬ّنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ْش حٿلَد ًٻخڅ ٫زخىس ڃن حٗػنِ ٫َ٘ حٿٌّن -
رخ٬ٌّح ٳِ حٿ٬ٸزش حًٕٿَ ٫ڀَ ر٬ْش حٿنٔخء ٳِ حٿٔڄ٪ ًحٿ٤خ٫ش ٳِ ٫َٔنخ ًَّٔنخ ًڃن٤٘نخ 

  ٿٌڃش ٙثڂ.ًڃټَىنخ ًٙ ننخ٩ُ ٳِ حٕڃَ أىڀو ًأڅ نٸٌٽ رخٿلٶ كْؼڄخ ٻنخ ٙ نوخٱ ٳِ حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن حٿڄَْٰس ٫ن حٿ٬٘زِ  - 

 أڅ ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 ڃخ ڃن ٍؿپ ّـَف ٳِ ؿٔيه ؿَحكش ٳْظٜيٵ ريخ اٙ ٻٴَ حهلل ٫نو ڃؼپ ڃخ طٜيٵ رو.-
ِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ حٿڄ٬خٳَ كيػنخ ڃَْٰس رن ُّخى ٫ن ٫زخىس كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 رن نِٔ ٫ن حٌٕٓى رن ػ٬ڀزش ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ:
أطخنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ڃَّٞ ٳِ نخّ ڃن حٕنٜخٍ ٬ٌّىًنِ ٳٸخٽ: -

ًٍڅ ڃخ ىپ طيًٍڅ ڃخ حٿ٘يْي ٳٔټظٌح ٳٸخٽ: ىپ طيًٍڅ ڃخ حٿ٘يْي ٳٔټظٌح ٷخٽ: ىپ طي
حٿ٘يْي ٳٸڀض ٕڃَأطِ أٓنيّنِ ٳؤٓنيطنِ ٳٸڀض: ڃن أٓڀڂ ػڂ ىخؿَ ػڂ ٷظپ ٳِ ٓزْپ حهلل ٳيٌ 
ٗيْي ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٗييحء أڃظِ اًح ٿٸڀْپ حٿٸظپ ٳِ ٓزْپ حهلل 

 ٗيخىس ًحٿز٤ن ٗيخىس ًحٿَٰٵ ٗيخىس ًحٿنٴٔخء ٗيخىس.
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خڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٷظخىس ًكڄْي ٫ن حٿلٔن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴ - 
 ك٤خڅ رن ٫زي حهلل حٿَٷخِٗ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض:

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح نِٽ ٫ڀْو حٿٌكِ ٻَد ٿو ًطَري ًؿيو ًاًح ٍَٓ -
٫نو ٷخٽ: هًٌح ٫نِ هًٌح ٫نِ ػٚع ڃَحٍ: ٷي ؿ٬پ حهلل ٿين ٓزْٚ حٿؼْذ رخٿؼْذ ًحٿزټَ 

 حٿؼْذ ؿڀي ڃخثش ًحٿَؿڂ ًحٿزټَ ؿڀي ڃخثش ًنٴِ ٓنش.رخٿزټَ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٤َٱ ٫ن ُّي رن  - 

 أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن ٫زي حهلل حٿٜنخرلِ ٷخٽ: ٫ُڂ أرٌ ڃلڄي:
َ أڅ حٿٌطَ ًحؿذ ٳٸخٽ ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٻٌد أرٌ ڃلڄي أٗيي ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: هڄْ ٛڀٌحص حٳظَٟين حهلل ٫ڀَ ٫زخىه ڃن أكٔن ًٌٟءىن 
ًٛٚىن ٿٌٷظين ٳؤطڂ ٍٻ٫ٌين ًٓـٌىىن ًه٫ٌ٘ين ٻخڅ ٿو ٫ني حهلل ٫يي أڅ ّٰٴَ ٿو 

 ًڃن ٿڂ ّٴ٬پ ٳڀْْ ٿو ٫ني حهلل ٫يي اڅ ٗخء ٯٴَ ٿو ًاڅ ٗخء ٫ٌرو.
رن ٌٓحٍ كيػنخ ٿْغ ٫ن ڃ٬خًّش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿ٬ٚء حٿلٔن  - 

 أٌّد رن ُّخى كيػنِ ٫زخىس رن حٿٌٿْي رن ٫زخىس كيػنِ أرِ ٷخٽ:
ىهڀض ٫ڀَ ٫زخىس ًىٌ ڃَّٞ أطوخّپ ٳْو حٿڄٌص ٳٸڀض: ّخ أرظخه أًٛنِ ًحؿظيي ٿِ -

ٳٸخٽ: أؿڀٌٔنِ ٷخٽ: ّخ رنِ انٺ ٿن ط٬٤ڂ ٬٣ڂ حّٗڄخڅ ًٿڂ طزڀٮ كٶ كٸْٸش حٿ٬ڀڂ رخهلل 
كظَ طئڃن رخٿٸيٍ هَْه ًَٗه ٷخٽ: ٷڀض: ّخ أرظخه ٳټْٲ ٿِ أڅ أ٫ڀڂ ڃخ هَْ طزخٍٹ ًط٬خٿَ 

حٿٸيٍ ًَٗه ٷخٽ: ط٬ڀڂ أڅ ڃخ أه٤ؤٹ ٿڂ ّټن ٿْْٜزٺ ًڃخ أٛخرٺ ٿڂ ّټن ٿْو٤جٺ ّخ رنِ 
انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: اڅ أًٽ ڃخ هڀٶ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ حٿٸڀڂ 

خ٫ش رڄخ ىٌ ٻخثن اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ّخ رنِ اڅ ڃض ًٿٔض ػڂ ٷخٽ: حٻظذ ٳـٍَ ٳِ طڀٺ حٿٔ
 ٫ڀَ ًٿٺ ىهڀض حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن حٿلَع رن ِّّي  - 
 ٫ن ٫ڀِ رن ٍرخف أڅ ٍؿٚ ٓڄ٪ ٫زخىس رن حٿٜخڃض ّٸٌٽ:

حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٷٌڃٌح هَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أرٌ رټَ ٍِٟ -
نٔظْٰغ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ىٌح حٿڄنخٳٶ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٙ ّٸخځ ٿِ انڄخ ّٸخځ هلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن أرِ  - 

 ض ٷخٽ:كزْذ أڅ حٿٌٿْي رن ٫زخىس رن حٿٜخڃ
أًٛخنِ أرِ ٍكڄو حهلل ط٬خٿَ ٳٸخٽ: ّخ رنِ أًْٛٺ أڅ طئڃن رخٿٸيٍ هَْه ًَٗه ٳبنٺ اڅ -

ٿڂ طئڃن أىهڀٺ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ حٿنخٍ ٷخٽ: ًٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: 
أًٽ ڃخ هڀٶ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ حٿٸڀڂ ػڂ ٷخٽ ٿو: حٻظذ ٷخٽ: ًڃخ أٻظذ ٷخٽ: ٳخٻظذ ڃخ ّټٌڅ 

 ٌ ٻخثن اٿَ أڅ طٸٌځ حٿٔخ٫ش.ًڃخ ى
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ كيػنِ أنْ رن ٫ْخٝ أرٌ  - 

ٟڄَس ٷخٽ: كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن كَڃڀش ٫ن ٬ّڀَ رن ٫زي حٿَكڄن رن ىَڃِ أڅ ٫زي 
 حهلل رن ٫زخى حٿٍِٷِ أهزَه:
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ٳَآنِ ٫زخىس رن حٿٜخڃض ًٷي  أنو ٻخڅ ّْٜي حٿ٬ٜخٳَْ ٳِ رجَ اىخد ًٻخنض ٿيڂ ٷخٽ:-
أهٌص حٿ٬ٜٴٌٍ ٳْن٫ِو ڃنِ ٳَْٓڀو ًّٸٌٽ: أُ رنِ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 كَځ ڃخ رْن ٙرظْيخ ٻڄخ كَځ ارَحىْڂ ڃټش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ كيػنخ ٬ٓي رن أًّ حٿټخطذ ٫ن  - 

كٴٚ ٫ن حرن ڃلَِّْ ٫ن ػخرض رن حٿٔڄ٢ ٫ن رٚٽ رن ّلَْ حٿ٬نِٔ ٫ن أرِ رټَ رن 
 ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٿْٔظلڀن ٣خثٴش ڃن أڃظِ حٿوڄَ رخٓڂ ّٔڄٌنيخ اّخه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ًًٍف ٫ًزي حٿَُحٵ ٷخٿٌح: أنزؤنخ حرن  - 

كيػنخ ٻؼَْ رن ڃَس أڅ ٫زخىس رن حٿٜخڃض  ؿَّؾ ٷخٽ: ًٷخٽ ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ أ٠ّخ
 كيػيڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ڃخ ٫ڀَ حٍٕٝ ڃن نٴْ طڄٌص ًٿيخ ٫ني حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ هَْ طلذ أڅ طَؿ٪ اٿْټڂ -
 اٙ حٿڄٸظٌٽ ًٷخٽ ًٍف اٙ حٿٸظْپ ٳِ ٓزْپ حهلل ٳبنو ّلذ أڅ َّؿ٪ ٳْٸظپ ڃَس أهٍَ.

ِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ ٿْغ ٫ن حرن ٫ـٚڅ ٫ن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
 رن ّلَْ رن كزخڅ ٫ن حرن ڃلَِّْ ٫ن حٿٜنخرلِ أنو ٷخٽ:

ىهڀض ٫ڀَ ٫زخىس رن حٿٜخڃض ًىٌ ٳِ حٿڄٌص ٳزټْض ٳٸخٽ: ڃيٚ ٿڂ طزټِ ٳٌحهلل ٿجن -
 حٓظ٘ييص ٕٗييڅ ٿٺ ًٿجن ٗٴ٬ض ٕٗٴ٬ن ٿٺ ًٿجن حٓظ٬٤ض ٕنٴ٬نٺ ػڂ ٷخٽ: ًحهلل ڃخ
كيّغ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿټڂ ٳْو هَْ اٙ كيػظټڄٌه اٙ كيّؼخ 
ًحكيح ٌٓٱ أكيػټڄٌه حٿٌْځ ًٷي أك٢ْ رنٴِٔ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ّٸٌٽ ڃن ٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل كَځ ٫ڀَ حٿنخٍ.
 زش ڃؼڀو ٷخٽ: كَځ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ڀْو حٿنخٍ.كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْ - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ ٷخٽ: كيػنخ ٬ْٓي رن ٓڀڄش  - 

٬ّنِ حرن أرِ حٿلٔخځ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن 
٫ن ٿْڀش حٿٸيٍ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل  ٫زخىس رن حٿٜخڃض أنو ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ٳِ ٍڃ٠خڅ ٳخٿظڄٌٔىخ ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ٳبنيخ ٳِ ًطَ ٳِ اكيٍ ٫ًَّ٘ن أً ػٚع -

٫ًَّ٘ن أً هڄْ ٫ًَّ٘ن أً ٓز٪ ٫ًَّ٘ن أً طٔ٪ ٫ًَّ٘ن أً ٳِ آهَ ٿْڀش ٳڄن 
 ًڃخ طؤهَ.ٷخڃيخ حرظٰخءىخ اّڄخنخ ًحكظٔخرخ ػڂ ًٳٸض ٿو ٯٴَ ٿو ڃخ طٸيځ ڃن ًنزو 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ أرٌ آلخٵ ٬ّنِ حٿٴِحٍُ ٫ن  - 
٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن أرِ ٓٚځ ٫ن أرِ أڃخڃش 

 ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٍ ٫ڀَ أىڀو ٌّځ حٿٸْخڃش.أىًح حٿو٢ْ ًحٿڄو٢ْ ًاّخٻڂ ًحٿٰڀٌٽ ٳبنو ٫خ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 
 ك٤خڅ رن ٫زي حهلل حٿَٷخِٗ ٫ن حرن حٿٜخڃض ٷخٽ:

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح نِٽ ٫ڀْو حٿٌكِ أػَ ٫ڀْو ٻَد ٿٌٿٺ ًطَري -
هلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًحص ٌّځ ٳڀڄخ َُٓ ٫نو ٷخٽ: هًٌح ًؿيو ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ ٳؤنِٽ ح
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٫نِ ٷي ؿ٬پ حهلل ٿين ٓزْٚ حٿؼْذ رخٿؼْذ ًحٿزټَ رخٿزټَ حٿؼْذ ؿڀي ڃخثش ًٍؿڂ رخٿلـخٍس 
 ًحٿزټَ ؿڀي ڃخثش ػڂ نٴِ ٓنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ ڃلڄي رن ٣ڀلش ٫ن  - 
 ي رن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن أرْو ٷخٽ:ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿٌٿْ

رخ٬ّنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿٔڄ٪ ًحٿ٤خ٫ش ٳِ حٿڄټَه ًحٿڄن٢٘ ًحٿ٬َٔ -
ًحٿَْٔ ًحٕػَس ٫ڀْنخ ًأڅ نٸْڂ أٿٔننخ رخٿ٬يٽ أّنڄخ ٻنخ ٙ نوخٱ ٳِ حهلل ٿٌڃش ٙثڂ ٷخٽ ٫ٴخڅ 

 أٿٔنظنخ.
حرن ٿي٬ْش كيػنخ حٿلَع رن ِّّي ٫ن ٫ڀِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ  - 

 رن ٍرخف أنو ٓڄ٪ ؿنخىس رن أرِ أڃْش ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض ٫زخىس رن حٿٜخڃض ّٸٌٽ:
اڅ ٍؿٚ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ نزِ حهلل أُ حٿ٬ڄپ أٳ٠پ ٷخٽ: حّٗڄخڅ -

: حٿٔڄخكش رخهلل ًطٜيّٶ رو ًؿيخى ٳِ ٓزْڀو ٷخٽ: أٍّي أىٌڅ ڃن ًٿٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ
ًحٿٜزَ ٷخٽ: أٍّي أىٌڅ ڃن ًٿٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ٙ طظيڂ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٳِ ِٗء 

 ٷ٠َ ٿٺ رو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ أرٌ آلخٵ ٫ن ٫زي حٿَكڄن  - 

رن ٫ْخٕ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن أرِ ٓٚځ ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن ٫زخىس رن 
 ڃض ٷخٽ:حٿٜخ

أهٌ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًرَس ڃن ؿنذ ر٬َْ ٳٸخٽ: أّيخ حٿنخّ انو ٙ ّلپ ٿِ ڃڄخ -
 أٳخء حهلل ٫ڀْټڂ ٷيٍ ىٌه اٙ حٿوڄْ ًحٿوڄْ ڃَىًى ٫ڀْټڂ.

ًكيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش كيػنخ أرٌ آلخٵ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ْخٕ ٫ن ٓڀْڄخڅ  - 
س رن حٿٜخڃض ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ رن ڃٌَٓ ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن ٫زخى

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
٫ڀْټڂ رخٿـيخى ٳِ ٓزْپ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٳبنو رخد ڃن أرٌحد حٿـنش ٌّىذ حهلل رو حٿيڂ -

 ًحٿٰڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي حٿٸ٤خڅ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي حٕنٜخٍُ  - 

ريٍُ ٫ٸزِ ٗـَُ ًىٌ نٸْذ كيػنِ أرِ كيػنخ ٷخٽ: ٷخٽ ٫زخىس رن حٿٜخڃض أرٌ حٿٌٿْي 
ّلَْ رن ٬ْٓي حٿٸ٤خڅ ٫ن ّلَْ ٬ّنِ حرن ٬ْٓي حٕنٜخٍُ ٷخٽ: كيػنِ ڃلڄي رن ّلَْ 
رن كزخڅ ٫ن حرن ڃلَِّْ ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ ٻنخنش ٷخٽ: ّٸخٽ ٿو: حٿڄويؿِ ٷخٽ: ٻخڅ 

ض: اڅ أرخ رخٿ٘خځ ٍؿپ ّٸخٽ ٿو: أرٌ ڃلڄي ٷخٽ: حٿٌطَ ًحؿذ ٷخٽ: ٳَكض اٿَ ٫زخىس ٳٸڀ
ڃلڄي ٫ِّڂ أڅ حٿٌطَ ًحؿذ ٷخٽ: ٻٌد أرٌ ڃلڄي ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ّٸٌٽ: هڄْ ٛڀٌحص ٻظزين حهلل ط٬خٿَ ٫ڀَ حٿ٬زخى ڃن أطَ رين ٿڂ ٠ّْ٪ ڃنين ْٗجخ ؿخء 
ًٿو ٫يي ٫ني حهلل أڅ ّيهڀو حٿـنش ًڃن ٬ْٟين حٓظوٴخٳخ ؿخء ًٙ ٫يي ٿو اڅ ٗخء ٫ٌرو 

 ٿـنش.ًاڅ ٗخء أىهڀو ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ كڄْي ٫ن أنْ ٫ن ٫زخىس رن  - 

 حٿٜخڃض ٷخٽ:
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هَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ َّّي أڅ ّوزَنخ رڀْڀش حٿٸيٍ ٳظٚكَ -
ٍؿٚڅ ٳَٳ٬ض ٳٸخٽ: هَؿض ًأنخ أٍّي أڅ أهزَٻڂ رڀْڀش حٿٸيٍ ٳظٚكَ ٍؿٚڅ ٳَٳ٬ض 

ٳِ حٿظخ٬ٓش ًحٿٔخر٬ش ًحٿوخڃٔش ٷخٽ ٫زي حهلل: ٷخٽ أرِ: كيػنخ ٫زْيس ًٷخٽ:  ٳخٿظڄٌٔىخ
 حٿظڄٌٔىخ ٳِ حٿظخ٬ٓش حٿظِ طزٸَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ: كيػنِ  - 
٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 

ٳِ كيّؼو: ٓڄ٬ض أنٔخ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو  كـخؽ
 ٷخٽ:

 ٍإّخ حٿڄئڃن أً حٿڄٔڀڂ ؿِء ڃن ٓظش ًأٍر٬ْن ؿِءح ڃن حٿنزٌس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ػخرض ٫ن أنْ ٫ن حٿنزِ  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن أرِ هخٿي كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 كټْڂ رن ؿخرَ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
حٿٌىذ رخٿٌىذ ًحٿٴ٠ش رخٿٴ٠ش ڃؼٚ رڄؼپ كظَ هٚ حٿڄڀق ٳٸخٽ ڃ٬خًّش اڅ ىٌح ٙ ّٸٌٽ -

ٙ أٻٌڅ رؤٍٝ ّټٌڅ ٳْيخ ڃ٬خًّش أٗيي أنِ ٓڄ٬ض ْٗجخ ٿ٬زخىس ٳٸخٽ ٫زخىس ٙ أرخٿِ أڅ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أٓخڃش رن ُّي ٫ن ٫زخىس رن حٿٌٿْي رن  - 
 ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن ؿيه ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ:

ٿ٤خ٫ش ٳِ حٿ٬َٔ ًحٿَْٔ ًحٿڄن٢٘ رخ٬ّنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿٔڄ٪ ًح-
 ًحٿڄټَه ًأڅ ٙ ننخ٩ُ حٕڃَ أىڀو ًأڅ نٸٌٽ رخٿلٶ كْؼڄخ ٻنخ ًٙ نوخٱ ٳِ حهلل ٿٌڃش ٙثڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن  - 
٫ن أرِ ٫ْخٕ رن أرِ ٍر٬ْش ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن أرِ ٓٚځ ح٫َٕؽ 

أڃخڃش ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٴپ ٳِ حٿزيحءس حٿَر٪ ًٳِ 
 حٿَؿ٬ش حٿؼڀغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن  - 
 أرِ ح٬ٕٗغ حٿٜن٬خنِ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

حٿٌىذ رخٿٌىذ ًحٿٴ٠ش رخٿٴ٠ش ًحٿزَ رخٿزَ ًحٿ٬َْ٘ رخٿ٬َْ٘ ًحٿظڄَ رخٿظڄَ ًحٿڄڀق رخٿڄڀق -
 ڃؼٚ رڄؼپ ّيح رْي ٳبًح حهظڀٲ ٳْو حًٕٛخٱ ٳز٬ٌْح ٻْٲ ٗجظڂ اًح ٻخڅ ّيح رْي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ًريِ ٷخٙ: كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش  - 
٫ن حرن حٿٌٿْي رن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن ؿيه ٫زخىس ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ  ٫ن ؿزڀش رن ٤٫ْش

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ڃن ٯِح ٳِ ٓزْپ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًٙ ّنٌُ ٳِ ٯِحطو اٙ ٫ٸخٙ ٳڀو ڃخ نٌٍ ٷخٽ ريِ -

 ٳِ كيّؼو كيػنخ ؿزڀش رن ٤٫ْش ٫ن ّلَْ رن حٿٌٿْي رن ٫زخىس.



   

 

 

Page 428 of 605 

 الجزءالخامس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

آڄخ٫ْپ كيػنخ ٓڀڄش رن ٫ڀٸڄش ٫ن حرن َّْٓن كيػنخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
ڃٔڀڂ رن ّٔخٍ ٫ًزي حهلل رن ٫زْي ًٷي ٻخڅ ّي٫َ حرن ىَڃِ ٷخٽ: ؿڄ٪ حٿڄنِٽ رْن ٫زخىس 

 رن حٿٜخڃض ًرْن ڃ٬خًّش اڃخ ٳِ ٻنْٔش ًاڃخ ٳِ ر٬ْش ٳٸخځ ٫زخىس ٳٸخٽ:
ٵ ًحٿظڄَ رخٿظڄَ نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٌىذ رخٿٌىذ ًحٿٌٍٵ رخٿٌٍ-

ًحٿزَ رخٿزَ ًحٿ٬َْ٘ رخٿ٬َْ٘ ًٷخٽ أكيىڄخ ًحٿڄڀق رخٿڄڀق ًٿڂ ّٸڀو حٓهَ ًٷخٽ أكيىڄخ ڃن 
ُحى أً حُىحى ٳٸي أٍرَ ًٿڂ ّٸڀو حٓهَ ًأڃَنخ أڅ نزْ٪ حٿٌىذ رخٿٴ٠ش ًحٿٴ٠ش رخٿٌىذ 

 ًحٿزَ رخٿ٬َْ٘ ًحٿ٬َْ٘ رخٿزَ ّيح رْي ٻْٲ ٗجنخ.
نخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

ك٤خڅ ٫ن حٿلٔن ٫ن ك٤خڅ رن ٫زي حهلل حٿَٷخِٗ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ: ٷخٽ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

هًٌح ٫نِ ٷي ؿ٬پ حهلل ٿين ٓزْٚ حٿؼْذ رخٿؼْذ ًحٿزټَ رخٿزټَ حٿؼْذ ّـڀي ًَّؿڂ ًحٿزټَ -
 ّـڀي ًّنٴَ.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٬ٗزش ّليع ٫ن ٷظخىس كيػنخ ٫زي  - 
ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٿلٔن ّليع ٫ن ك٤خڅ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن حٿنزِ ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو ٬ّنِ ڃؼپ كيّغ حرن ؿ٬ٴَ.
٬ض أرخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هخٿي ٷخٽ: ٓڄ - 

 ٷٚرش ّليع ٫ن حرن ح٬ٕٗغ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ:
أهٌ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڄخ أهٌ ٫ڀَ حٿنٔخء أً حٿنخّ أڅ ٙ نَ٘ٹ -

رخهلل ْٗجخ ًٙ نَٔٵ ًٙ نِنِ ًٙ نٸظپ أًٙىنخ ًٙ نٰظذ ًٙ ٠٬ّو ر٠٬نخ ر٠٬خ ًٙ 
ٳؤٷْڂ ٫ڀْو ٳيٌ ٻٴخٍس ٿو ًڃن أهَ  ن٬ٜو ٳِ ڃ٬ًَٱ ٳڄن أطَ ڃنټڂ كيح ڃڄخ نيِ ٫نو

 ٳؤڃَه اٿَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ اڅ ٗخء ٫ٌرو ًاڅ ٗخء ٯٴَ ٿو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ڃ٬ڄَ كيػنِ حرن ٗيخد ٫ن أرِ  - 

 اىٍّْ حٿوٌٙنِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ:
٢ ٳٸخٽ: أرخ٬ّټڂ ٫ڀَ أڅ ٙ طَ٘ٻٌح رخهلل رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٍى-

ْٗجخ ًٙ طَٔٷٌح ًٙ طِنٌح ًٙ طٸظڀٌح أًٙىٻڂ ًٙ طؤطٌح رزيظخڅ طٴظًَنو رْن أّيّټڂ 
ًأٍؿڀټڂ ًٙ ط٬ٌٜنو ٳِ ڃ٬ًَٱ ٳڄن ًٳَ ڃنټڂ ٳؤؿَه ٫ڀَ حهلل ًڃن أٛخد ڃن ًٿٺ 

ٿَ اڅ ٗخء ٫ٌرو ْٗجخ ٳ٬ٌٷذ رو ٳيٌ ٿو ٣يٌٍ ًڃن ٓظَه حهلل ٳٌحٹ اٿَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خ
 ًاڅ ٗخء ٯٴَ ٿو.

 كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ٳٸخٽ أرِ: ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ: - 
 ٳ٬ٌٷذ رو ٳِ حٿينْخ ٳيٌ ٿو ٣يٌٍ أً ٷخٽ: ٻٴخٍس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن رټَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 

 أنو ٷخٽ: ك٤خڅ رن ٫زي حهلل أهِ رنِ ٍٷخٕ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح نِٽ حٿٌكِ ٫ڀْو ٻَد ٿٌٿٺ ًطَري ًؿيو -

ٳؤًكَ اٿْو ًحص ٌّځ ٳڀٸِ ًٿٺ ٳڀڄخ َُٓ ٫نو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هًٌح 
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٫نِ ٷي ؿ٬پ حهلل ٿين ٓزْٚ حٿؼْذ رخٿؼْذ ًحٿزټَ رخٿزټَ حٿؼْذ ؿڀي ڃخثش ػڂ ٍؿڄخ رخٿلـخٍس 
 ٿزټَ ؿڀي ڃخثش ػڂ نٴِ ٓنش.ًحٿزټَ رخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ كيػنِ حًُٕح٫ِ ٫ن ٫ڄَْ رن ىخنِء  - 
أنو كيػو ٫ن ؿنخىس رن أرِ أڃْش ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 طنخ٩ُ ٫ڀْٺ حٿٔڄ٪ ًحٿ٤خ٫ش ٳِ ٫َٔٹ ًَّٔٹ ًڃن٤٘ٺ ًڃټَىٺ ًأػَس ٫ڀْٺ ًٙ-

 حٕڃَ أىڀو ًاڅ ٍأّض أڅ ٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ كيػنخ ٬ْٓي رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن كزخڅ  - 

 رن حٿن٠َ أنو ٓڄ٪ ڃن ؿنخىس ّليع ٫ن ٫زخىس رڄؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي ٷخٽ: كيػنِ حرن ػٌرخڅ ٿ٬ڀو ٫زي حٿَكڄن رن  - 

خڅ ٫ن ٫ڄَْ رن ىخنِء كيػو ٫ن ؿنخىس رن أرِ أڃْش ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ػخرض رن ػٌر
 ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ ًٿٺ ٷخٽ:

 ڃخ ٿڂ ّؤڃًَٹ ربػڂ رٌحكخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: رن ّٔخٍ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض أڅ ٌٍٓٽ حهلل
حٿـنش ڃخثش ىٍؿش ڃڄخ رْن ٻپ ىٍؿظْن ڃنيڄخ ٻڄخ رْن حٿٔڄخء ًحٍٕٝ حٿٴَىًّ أ٫ٚىخ -

ىٍؿش ڃنيخ طٴـَ أنيخٍ حٿـنش حٍٕر٬ش ًڃن ٳٌٷيخ ّټٌڅ حٿ٬َٕ ًاًح ٓؤٿظڂ حهلل ٳخٓؤٿٌه 
 حٿٴَىًّ.

كٌْس ٫ًظخد ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ حرن ڃزخٍٻ٬ن  - 
كيػنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ كٌْس ٫ن ٫ڄًَ رن ڃخٿٺ حٿڄ٬خٳَُ أڅ ٍؿٚ ڃن ٷٌڃو أهزَه أنو 

 ك٠َ ًٿٺ ٫خځ حٿڄ٠ْٶ:
أڅ ٫زخىس رن حٿٜخڃض أهزَ ڃ٬خًّش كْن ٓؤٿو ٫ن حٿَؿپ حٿٌُ ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ٸٔڂ ًٷخٽ ٫ظخد ًٓڀڂ ٫ٸخٙ ٷزپ أڅ ّٸٔڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حطَٻو كظَ ّ
 كظَ نٸٔڂ ػڂ اڅ ٗجض أ٤٫ْنخٹ ٫ٸخٙ ًاڅ ٗجض أ٤٫ْنخٹ ڃَحٍح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ كَد كيػنخ ّلَْ  - 
٬ّنِ حرن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض أنو ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ىٌه حّٓش:
زٍَ٘ ٳِ حٿلْخس حٿينْخ ًٳِ حٓهَس{ ٷخٽ: ىِ حٿَإّخ حٿٜخٿلش َّحىخ حٿ٬زي أً طٍَ }ٿيڂ حٿ-

 ٿو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ُىَْ رن ڃلڄي ٫ن ٫زي حهلل  - 

 رن ڃلڄي ٬ّنِ حرن ٫ٸْپ ٫ن ٫ڄَ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض: أنو ٷخٽ:
٫ن ٿْڀش حٿٸيٍ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىِ ٳِ ٍڃ٠خڅ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أهزَنخ -

حٿظڄٌٔىخ ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ٳبنيخ ًطَ ٳِ اكيٍ ٫ًَّ٘ن أً ػٚع ٫ًَّ٘ن أً هڄْ 
٫ًَّ٘ن أً ٓز٪ ٫ًَّ٘ن أً طٔ٪ ٫ًَّ٘ن أً ٳِ آهَ ٿْڀش ٳڄن ٷخڃيخ اّڄخنخ ًحكظٔخرخ 

 ٯٴَ ٿو ڃخ طٸيځ ڃن ًنزو ًڃخ طؤهَ.
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هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن أرِ حٿوَْ كيػنخ ٫زي ح - 
 ٫ن حٿٜنخرلِ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض: أنو ٷخٽ:

انِ ڃن حٿنٸزخء حٿٌّن رخ٬ٌّح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ًرخ٬ّنخه ٫ڀَ أڅ ٙ -
 ننيذ ًاڅ ٯْ٘نخ نَ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ًٙ نِنِ ًٙ نَٔٵ ًٙ نٸظپ حٿنٴْ حٿظِ كَځ حهلل ًٙ

 ڃن ًٿٺ ْٗجخ ٻخڅ ٷ٠خء ًٿٺ اٿَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ًكيع حرن  - 

 ٗيخد:
أڅ ڃلڄٌى رن حٿَرْ٪ حٿٌُ ڃؾ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ًؿيو ڃن رجَىڂ -

زَه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٙ ڃَطْن أهزَه أڅ ٫زخىس رن حٿٜخڃض أه
 ٛٚس ٿڄن ٿڂ ّٸَأ رؤځ حٿٸَآڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًكيػنخ ريِ ٷخٽ: كيػنخ ىڄخځ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن أنْ  - 
 ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٿٸخء حهلل ٻَه حهلل ٿٸخءه.ڃن أكذ ٿٸخء حهلل أكذ حهلل ٿٸخءه ًڃن ٻَه -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ ڃټلٌٽ ٫ن  - 

 ڃلڄٌى رن ٍرْ٪ حٕنٜخٍُ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ:
ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜزق ٳؼٸڀض ٫ڀْو ٳْيخ حٿٸَحءس ٳڀڄخ حنَٜٱ -

ڀڂ ڃن ٛٚطو أٷزپ ٫ڀْنخ رٌؿيو ٳٸخٽ: اننِ ٍٕحٻڂ طٸَإًڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ
هڀٲ اڃخڃټڂ اًح ؿيَ ٷخٽ: ٷڀنخ: أؿپ ًحهلل اًح ّخ ٌٍٓٽ حهلل انو ٿيٌح ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٴ٬ڀٌح اٙ رؤځ حٿٸَآڅ ٳبنو ٙ ٛٚس ٿڄن ٿڂ ّٸَأ ريخ.
ن أرِ آلخٵ ٬ّنِ ڃلڄيح ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ - 

 ڃټلٌٽ ٫ن ڃلڄٌى رن حٿَرْ٪ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ:
ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸَأ ٳؼٸڀض ٫ڀْو حٿٸَحءس ٳڀڄخ ٳَ٭ ٷخٽ: طٸَإًڅ -

 ٷڀنخ ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ٳٚ ٫ڀْټڂ أڅ طٴ٬ڀٌح اٙ رٴخطلش حٿټظخد ٳبنو ٙ ٛٚس اٙ ريخ.
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن حرن آلخٵ ٫ن ٫زي حٿَكڄن ٫ن كيػنخ ٫ز - 

 ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن أرِ أڃخڃش حٿزخىڀِ ٷخٽ:
ٓؤٿض ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن حٕنٴخٽ ٳٸخٽ: ٳْنخ ڃ٬َ٘ أٛلخد ريٍ نِٿض كْن حهظڀٴنخ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ٳِ حٿنٴپ ًٓخءص ٳْو أهٚٷنخ ٳخنظ٫ِو حهلل ڃن أّيّنخ ًؿ٬ڀو اٿَ ٌٍٓٽ
 ًٓڀڂ ٳٸٔڄو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن حٿڄٔڀڄْن ٫ن رٌحء ّٸٌٽ: ٫ڀَ حٿٌٔحء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ: ٷخٽ ٓڀْڄخڅ رن  - 
ڃٌَٓ كيػنخ ٻؼَْ رن ڃَس أڅ ٫زخىس رن حٿٜخڃض كيػيڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ڀڂ ٷخٽ:ًٓ
ڃخ ٫ڀَ حٍٕٝ ڃن نٴْ طڄٌص ًٿيخ ٫ني حهلل هَْ طلذ أڅ طَؿ٪ اٿْټڂ ًٙ ط٠خځ حٿينْخ -

 اٙ حٿٸظْپ ٳبنو ّلذ أڅ َّؿ٪ ٳْٸظپ ڃَس أهٍَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ڃلڄٌى رن  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: حٿَرْ٪ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ
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 ٙ ٛٚس ٿڄن ٿڂ ّٸَأ رؤځ حٿٸَآڅ ٳٜخ٫يح.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ ڃټلٌٽ ٫ن ڃلڄٌى رن  - 

 ٍرْ٪ حٕنٜخٍُ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ:
ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜزق ٳؼٸڀض ٫ڀْو حٿٸَحءس ٳڀڄخ حنَٜٱ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٛٚطو أٷزپ ٫ڀْنخ رٌؿيو ٳٸخٽ: انِ ٍٕحٻڂ طٸَإًڅ ٌٍٓٽ حهلل 
هڀٲ اڃخڃټڂ اًح ؿيَ ٷخٽ: ٷڀنخ: أؿپ ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح ٷخٽ: ٳٚ طٴ٬ڀٌح اٙ رؤځ حٿٸَآڅ 

 ٳبنو ٙ ٛٚس ٿڄن ٿڂ ّٸَأ ريخ.
ًٻٌحڅ ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٤٫خء أنزؤنخ حٿلٔن رن  - 

 حٿٌحكي رن ٷْْ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
حٕريحٽ ٳِ ىٌه حٕڃش ػٚػٌڅ ڃؼپ ارَحىْڂ هڀْپ حٿَكڄن ٫ِ ًؿپ ٻڀڄخ ڃخص ٍؿپ أريٽ -

حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ڃټخنو ٍؿٚ ٷخٽ أرِ ٍكڄو حهلل ٳْو ٬ّنِ كيّغ ٫زي حٿٌىخد ٻٚځ ٯَْ 
 ٬نِ كيّغ حٿلٔن رن ًٻٌحڅ.ىٌح ًىٌ ڃنټَ ّ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنخ ڃلڄي رن  - 
ّلَْ رن كزخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلَِّْ ٫ن حٿڄويؿِ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ: ٷخٽ 

َِ ٙ أٷٌٽ كيػنِ ٳٚڅ ًٙ ٳٚڅ:  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٳْو اٿَ ٳ
ڀٌحص حٳظَٟين حهلل ٫ڀَ ٫زخىه ٳڄن ٿٸْو رين ٿڂ ٠ّْ٪ ڃنين ْٗجخ ٿٸْو ًٿو هڄْ ٛ-

٫نيه ٫يي ّيهڀو رو حٿـنش ًڃن ٿٸْو ًٷي حنظٸٚ ڃنين ْٗجخ حٓظوٴخٳخ رلٸين ٿٸْو ًٙ ٫يي 
 ٿو اڅ ٗخء ٫ٌرو ًاڅ ٗخء ٯٴَ ٿو.

كڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ ٫زي حٿَ - 
رن حٿلَع ًٯَْه ڃن أٛلخرو ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ كيػنخ حٕٗيٵ ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن أرِ 

 أڃخڃش حٿزخىڀِ ٷخٽ:
ٓؤٿض ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن حٕنٴخٽ ٳٸخٽ: ٳْنخ ڃ٬َ٘ ريٍ نِٿض كْن حهظڀٴنخ ٳِ حٿنٴپ -

ًٓخءص ٳْو أهٚٷنخ ٳن٫ِو حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ڃن أّيّنخ ٳـ٬ڀو اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ڀْو ًٓڀڂ ٳٸٔڄو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْنخ ٫ن رٌحء ّٸٌٽ ٫ڀَ حٿٌٔحء.٫
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ ِّّي رن أرِ  - 

كزْذ ٫ن ڃَػي رن ٫زي حهلل حٿِْنِ ٫ن أرِ ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ْٔڀش حٿٜنخرلِ 
 ٽ:٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخ

ٻنض ٳْڄن ك٠َ حٿ٬ٸزش حًٕٿَ ًٻنخ اػنِ ٫َ٘ ٍؿٚ ٳزخ٬ّنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
ًٓڀڂ ٫ڀَ ر٬ْش حٿنٔخء ًًٿٺ ٷزپ أڅ ّٴظَٝ حٿلَد ٫ڀَ أڅ ٙ نَ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ًٙ 
نَٔٵ ًٙ نِنِ ًٙ نٸظپ أًٙىنخ ًٙ نؤطِ رزيظخڅ نٴظَّو رْن أّيّنخ ًأٍؿڀنخ ًٙ ن٬ْٜو 

ظڂ ٳڀټڂ حٿـنش ًاڅ ٯْ٘ظڂ ڃن ًٿٺ ْٗجخ ٳؤڃَٻڂ اٿَ حهلل اڅ ٗخء ٫ٌرټڂ ٳِ ڃ٬ًَٱ ٳبڅ ًٳْ
 ًاڅ ٗخء ٯٴَ ٿټڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ كيػنخ حرن ًىذ كيػنِ ڃخٿٺ رن حٿوَْ حٿِّخىُ  - 
 ٫ن أرِ ٷزْپ حٿڄ٬خٳَُ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
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ٿڂ ّـپ ٻزَْنخ ًَّكڂ َْٰٛنخ ٬ًَّٱ ٿ٬خٿڄنخ ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ  ٿْْ ڃن أڃظِ ڃن-
 ڃن ىخًٍڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: أرٌ رټَ رن كٴٚ أهزَنِ ٷخٽ:  - 
ٓڄ٬ض أرخ ڃٜزق أً حرن ڃٜزق ٗٺ أرٌ رټَ ٫ن حرن حٿٔڄ٢ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض أڅ 

ڀڂ ٫خى ٫زي حهلل رن ًٍحكش ٷخٽ: ٳڄخ طلٌُ ٿو ٫ن ٳَحٗو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ
 ٳٸخٽ:

أطيٍُ ڃن ٗييحء أڃظِ ٷخٿٌح: ٷظپ حٿڄٔڀڂ ٗيخىس ٷخٽ: اڅ ٗييحء أڃظِ اًح ٿٸڀْپ ٷظپ حٿڄٔڀڂ -
 ٗيخىس ًحٿ٤خ٫ٌڅ ٗيخىس ًحٿڄَأس ّٸظڀيخ ًٿيىخ ؿڄ٬خء ٗيخىس.

زؤنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ٫ڄًَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿيخٗڄِ أن - 
 ٫ن حٿڄ٤ڀذ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

حٟڄنٌح ٿِ ٓظخ ڃن أنٴٔټڂ أٟڄن ٿټڂ حٿـنش أٛيٷٌح اًح كيػظڂ ًأًٳٌح اًح ٫ًيطڂ ًأىًح -
 اًح حثظڄنظڂ ًحكٴ٨ٌح ٳًَؿټڂ ًٯ٠ٌح أرٜخٍٻڂ ًٻٴٌح أّيّټڂ.

٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن ڃٔڀڂ كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 
ِّّي ٬ّنِ حرن أرِ ُّخى ٫ن ٫َْٔ رن ٳخثي ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ڃخ ڃن أڃَْ ٫َ٘س اٙ ّئطَ رو ٌّځ حٿٸْخڃش ڃٰڀٌٙ ٙ ّٴټو ڃنيخ اٙ ٫يٿو ًڃخ ڃن ٍؿپ -

  ٌّځ حٿٸْخڃش أؿٌځ.ط٬ڀڂ حٿٸَآڅ ػڂ نْٔو اٙ ٿٸِ حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ػخرض ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٓڀڄخڅ ٍؿپ  - 

 ڃن أىپ حٿ٘خځ ٫ن ؿنخىس ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ:
ىهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫ٌىه ًرو ڃن حٿٌؿ٪ ڃخ ٬ّڀڂ حهلل طزخٍٹ -

رَُء أكٔن رَء ٳٸڀض ٿو: ىهڀض ٫ڀْٺ ٯيًس  ًط٬خٿَ ر٘يس ػڂ ىهڀض ٫ڀْو ڃن حٿ٬ِ٘ ًٷي
ًرٺ ڃن حٿٌؿ٪ ڃخ ٬ّڀڂ حهلل ر٘يس ًىهڀض ٫ڀْٺ حٿ٬ْ٘ش ًٷي رَأص ٳٸخٽ: ّخ حرن حٿٜخڃض اڅ 
ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٍٷخنِ رَٷْش رَثض أٙ أ٫ڀڄټيخ ٷڀض: رڀَ ٷخٽ: رٔڂ حهلل أٍٷْٺ ڃن ٻپ 

 ِٗء ّئًّٺ ڃن كٔي ٻپ كخٓي ٫ًْن رٔڂ حهلل ّ٘ٴْٺ.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد أنزؤنخ ٫زي حٿَكڄن رن ػٌرخڅ ٫ن ٫ڄَْ  كيػنخ - 

رن ىخنِء أنو ٓڄ٪ ؿنخىس رن أرِ أڃْش حٿټنيُ ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض ٫زخىس ّليع ٫ن ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

أڅ ؿزَّپ أطخه ًىٌ ٫َّي ٳٸخٽ: رٔڂ حهلل أٍٷْٺ ڃن ٻپ ِٗء ّئًّٺ ڃن كٔي كخٓي ًٻپ -
 ڂ حهلل ّ٘ٴْٺ.٫ْن ًحٓ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخه ٫ڀِ رن ٫ْخٕ كيػنخ حرن ػٌرخڅ ٳٌٻَ ڃؼڀو اٙ أنو ٷخٽ: - 
 ڃن كٔي كخٓي ًڃن ٻپ ٫ْن حٓڂ حهلل ّ٘ٴْٺ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ أرٌ آلخٵ ٫ن ٫زي حٿَكڄن  - 

َ ٫ن أرِ ٓٚځ ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن ٫زخىس رن ٫ْخٕ رن أرِ ٍر٬ْش ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ڃٌٓ
 رن حٿٜخڃض ٷخٽ:
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هَؿنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٘ييص ڃ٬و ريٍح ٳخٿظٸَ حٿنخّ ٳيِځ حهلل طزخٍٹ -
ًط٬خٿَ حٿ٬يً ٳخن٤ڀٸض ٣خثٴش ٳِ آػخٍىڂ ّيِڃٌڅ ًّٸظڀٌڅ ٳؤٻزض ٣خثٴش ٫ڀَ حٿ٬ٔټَ 

ْو ًٓڀڂ ٙ ّْٜذ حٿ٬يً ڃنو ّلًٌنو ًّـڄ٬ٌنو ًأكيٷض ٣خثٴش رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ
ٯَس كظَ اًح ٻخڅ حٿڀْپ ًٳخء حٿنخّ ر٠٬يڂ اٿَ ر٬ٞ ٷخٽ: حٿٌّن ؿڄ٬ٌح حٿٰنخثڂ نلن 
كٌّنخىخ ًؿڄ٬نخىخ ٳڀْْ ٕكي ٳْيخ نْٜذ ًٷخٽ حٿٌّن هَؿٌح ٳِ ٣ڀذ حٿ٬يً ٿٔظڂ رؤكٶ 

ڀْو ريخ ڃنخ نلن نٴْنخ ٫نيخ حٿ٬يً ًىِڃنخىڂ ًٷخٽ حٿٌّن أكيٷٌح رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫
ًٓڀڂ ٿٔظڂ رؤكٶ ريخ ڃنخ نلن أكيٷنخ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًهٴنخ أڅ ّْٜذ 
حٿ٬يً ڃنو ٯَس ًحٗظٰڀنخ رو ٳنِٿض }ّٔؤٿٌنٺ ٫ن حٕنٴخٽ ٷپ حٕنٴخٽ هلل ًحٿٌَٓٽ ٳخطٸٌح حهلل 
ًأٛڀلٌح ًحص رْنټڂ{ ٳٸٔڄيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٳٌحٵ رْن حٿڄٔڀڄْن 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٯخٍ ٳِ أٍٝ حٿ٬يً نٴپ حٿَر٪ ًاًح أٷزپ ٷخٽ: ًٻخڅ 
ٍحؿ٬خ ًٻپ حٿنخّ نٴپ حٿؼڀغ ًٻخڅ ّټَه حٕنٴخٽ ًّٸٌٽ: ٿَْى ٷٌُ حٿڄئڃنْن ٫ڀَ 

 ٬ْٟٴيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ أنزؤنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حهلل  - 

 ڄَ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ:رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ٫
أهزَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٿْڀش حٿٸيٍ ٳٸخٽ: ىِ ٳِ ٗيَ ٍڃ٠خڅ -

ٳخٿظڄٌٔىخ ٳِ حٿ٬َ٘ حًٕحهَ ٳبنيخ ًطَ ٿْڀش اكيٍ ٫ًَّ٘ن أً ػٚع ٫ًَّ٘ن أً هڄْ 
ڃخ طٸيځ ڃن ٫ًَّ٘ن أً ٓز٪ ٫ًَّ٘ن أً آهَ ٿْڀش ڃن ٍڃ٠خڅ ڃن ٷخڃيخ حكظٔخرخ ٯٴَ ٿو 

 ًنزو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌْس رن َّٗق ًِّّي رن ٫زي ٍرو ٷخٙ: كيػنخ رٸْش  - 

كيػنِ رلَْ رن ٬ٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ٫ڄًَ رن حٌٕٓى ٫ن ؿنخىس رن أرِ أڃْش 
 أنو كيػيڂ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض أنو ٷخٽ: اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

يػظټڂ ٫ن حٿيؿخٽ كظَ هْ٘ض أڅ ٙ ط٬ٸڀٌح أڅ ڃْٔق حٿيؿخٽ ٍؿپ ٷَْٜ أٳلؾ انِ ٷي ك-
ؿ٬ي أ٫ٌٍ ڃ٤ڄٌّ حٿ٬ْن ٿْْ رنخطجش ًٙ كـِحء ٳبڅ أٿزْ ٫ڀْټڂ ٷخٽ ِّّي: ٍرټڂ 
ٳخ٫ڀڄٌح أڅ ٍرټڂ طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٿْْ رؤ٫ٌٍ ًأنټڂ ٿن طًَڅ ٍرټڂ طزخٍٹ ًط٬خٿَ كظَ 

 طڄٌطٌح ٷخٽ ِّّي: طًَح ٍرټڂ كظَ طڄٌطٌح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌْس رن َّٗق كيػنخ رٸْش كيػنِ رلَْ رن ٬ٓي ٫ن  - 

 هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٿْڀش حٿٸيٍ ٳِ حٿ٬َ٘ حٿزٌحٷِ ڃن ٷخڃين حرظٰخء كٔزظين ٳبڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ّٰٴَ ٿو ڃخ -

ٿْڀش ًطَ طٔ٪ أً ٓز٪ أً هخڃٔش أً ػخٿؼش أً آهَ ٿْڀش ًٷخٽ  طٸيځ ڃن ًنزو ًڃخ طؤهَ ًىِ
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ اڃخٍس ٿْڀش حٿٸيٍ أنيخ ٛخٳْش رڀـش ٻؤڅ ٳْيخ ٷڄَح ٓخ٬٣خ 
ٓخٻنش ٓخؿْش ٙ رَى ٳْيخ ًٙ كَ ًٙ ّلپ ٿټٌٻذ أڅ َّڃِ رو ٳْيخ كظَ طٜزق ًاڅ 

ٿيخ ٬ٗخ٩ ڃؼپ حٿٸڄَ ٿْڀش حٿزيٍ ًٙ ّلپ أڃخٍطيخ أڅ حٿ٘ڄْ ٛزْلظيخ طوَؽ ڃٔظٌّش ٿْْ 
 ٿڀ٤ْ٘خڅ أڅ ّوَؽ ڃ٬يخ ٌّڃجٌ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ رَ٘ رن ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن ّٔخٍ  - 
 حٿٔڀڄِ ٷخٽ: كيػنِ ٫زخىس رن نِٔ ٫ن ؿنخىس رن أرِ أڃْش ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ:
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ڂ ّٰ٘پ ٳبًح ٷيځ ٍؿپ ڃيخؿَ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٳ٬و اٿَ ٍؿپ ڃنخ ٬ّڀڄو حٿٸَآڅ ٳيٳ٪ اٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٍؿٚ ًٻخڅ ڃ٬ِ ٳِ حٿزْض أ٫ْ٘و ٫٘خء أىپ حٿزْض ٳټنض أٷَثو حٿٸَآڅ ٳخنَٜٱ 

ڃنيخ ٫ٌىح ًٙ أكٔن حنَٜحٳو اٿَ أىڀو ٳَأٍ أڅ ٫ڀْو كٸخ ٳؤىيٍ اٿِ ٷٌٓخ ٿڂ أٍ أؿٌى 
ڃنيخ ٤٫ٴخ ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض: ڃخ طٍَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳْيخ ٷخٽ: 

 ؿڄَس رْن ٻظٴْٺ طٸڀيطيخ أً ط٬ڀٸظيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٛٴٌحڅ كيػنِ كڄْي رن ٫زي  - 

 حٿَكڄن حٿِْنِ:
ن ٷٌٽ حهلل: }ٿيڂ حٿزٍَ٘ ٳِ حٿلْخس حٿينْخ{ ٳٸخٽ ٫زخىس أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫-

ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٿٸي ٓؤٿظنِ ٫ن أڃَ ڃخ ٓؤٿنِ ٫نو أكي ڃن 
 أڃظِ طڀٺ حٿَإّخ حٿٜخٿلش َّحىخ حٿڄئڃن أً طٍَ ٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ حرن ٫ْخٕ ٫ن ٫ٸْپ رن ڃيٍٹ  - 
ٿٔڀڄِ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن ٫خڃَ ٫ن أرِ ٍحٗي حٿلَحنِ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض أڅ حٿنزِ ح

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ڃن ٫زي حهلل ٙ َّ٘ٹ رو ْٗجخ ٳؤٷخځ حٿٜٚس ًآطَ حٿِٻخس ًٓڄ٪ ًأ٣خ٩ ٳبڅ حهلل ط٬خٿَ -

ّيهڀو ڃن أُ أرٌحد حٿـنش ٗخء ًٿيخ ػڄخنْش أرٌحد ًڃن ٫زي حهلل ٙ َّ٘ٹ رو ْٗجخ ًأٷخځ 
حٿٜٚس ًآطَ حٿِٻخس ًٓڄ٪ ٫ًَٜ ٳبڅ حهلل ط٬خٿَ ڃن أڃَه رخٿوْخٍ اڅ ٗخء ٍكڄو ًاڅ 

 ٗخء ٫ٌرو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن  - 

٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ رن هؼْڂ كيػنِ آڄخ٫ْپ رن ٫زْي حٕنٜخٍُ ٳٌٻَ حٿليّغ ٳٸخٽ ٫زخىس 
 ََّس:ٕرِ ى

ّخ أرخ ىََّس انٺ ٿڂ طټن ڃ٬نخ اً رخ٬ّنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انخ رخ٬ّنخه ٫ڀَ -
حٿٔڄ٪ ًحٿ٤خ٫ش ٳِ حٿن٘خ١ ًحٿټٔپ ٫ًڀَ حٿنٴٸش ٳِ حٿَْٔ ًحٿ٬َٔ ٫ًڀَ حٕڃَ 
رخٿڄ٬ًَٱ ًحٿنيِ ٫ن حٿڄنټَ ٫ًڀَ أڅ نٸٌٽ ٳِ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًٙ نوخٱ ٿٌڃش ٙثڂ 

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷيځ ٫ڀْنخ ّؼَد ٳنڄن٬و ڃڄخ نڄن٪ ڃنو  ٳْو ٫ًڀَ أڅ ننَٜ
أنٴٔنخ ًأًُحؿنخ ًأرنخءنخ ًٿنخ حٿـنش ٳيٌه ر٬ْش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿظِ رخ٬ّنخ 
٫ڀْيخ ٳڄن نټغ ٳبنڄخ ّنټغ ٫ڀَ نٴٔو ًڃن أًٳَ رڄخ رخّ٪ ٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

خٿَ رڄخ رخّ٪ ٫ڀْو نزْو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټظذ ڃ٬خًّش اٿَ ًٓڀڂ ًٳَ حهلل طزخٍٹ ًط٬
٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ أڅ ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷي أٳٔي ٫ڀِ حٿ٘خځ ًأىڀو ٳبڃخ طټن اٿْٺ ٫زخىس ًاڃخ 
أهڀِ رْنو ًرْن حٿ٘خځ ٳټظذ اٿْو أڅ ٍكپ ٫زخىس كظَ طَؿ٬و اٿَ ىحٍه ڃن حٿڄيّنش ٳز٬غ 

ٳِ حٿيحٍ ًٿْْ ٳِ حٿيحٍ ٯَْ ٍؿپ ڃن  ر٬زخىس كظَ ٷيځ حٿڄيّنش ٳيهپ ٫ڀَ ٫ؼڄخڅ
حٿٔخرٸْن أً ڃن حٿظخر٬ْن ٷي أىٍٹ حٿٸٌځ ٳڀڂ ّٴـؤ ٫ؼڄخڅ اٙ ًىٌ ٷخ٫ي ٳِ ؿنذ حٿيحٍ 
ٳخٿظٴض اٿْو ٳٸخٽ: ّخ ٫زخىس رن حٿٜخڃض ڃخ ٿنخ ًٿٺ ٳٸخځ ٫زخىس رْن ٧يَُ حٿنخّ ٳٸخٽ: 

ْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: انو ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرخ حٿٸخٓڂ ڃلڄيح ٛڀَ حهلل ٫ڀ
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ْٓڀِ أڃٌٍٻڂ ر٬يُ ٍؿخٽ ٬َّٳٌنټڂ ڃخ طنټًَڅ ًّنټًَڅ ٫ڀْټڂ ڃخ ط٬َٳٌڅ ٳٚ ٣خ٫ش 
 ٿڄن ٫َٜ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٳٚ ط٬ظڀٌح رَرټڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ِّّي رن  - 
حٿٔټٔټِ ٫ن ؿنخىس رن أرِ أڃْش أنو  ٬ْٓي ٫ن أرِ ٤٫خء حٿٔټٔټِ ٫ن ڃ٬خً رن ٬ٓي

 ٓڄ٪ ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٌّٻَ أڅ ٍؿٚ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ:
ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ڃيس أڃظٺ ڃن حٿَهخء ٳڀڂ َّى ٫ڀْو ْٗجخ كظَ ٓؤٿو ػٚع ڃَحٍ ٻپ ًٿٺ -

ًه ٫ڀْو ٙ ّـْزو ػڂ حنَٜٱ حٿَؿپ ػڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: أّن حٿٔخثپ ٳَى
ٳٸخٽ: ٿٸي ٓؤٿظنِ ٫ن ِٗء ڃخ ٓؤٿنِ ٫نو أكي ڃن أڃظِ ڃيس أڃظِ ڃن حٿَهخء ڃخثش ٓنش 
ٷخٿيخ ڃَطْن أً ػٚػخ ٳٸخٽ حٿَؿپ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳيپ ٿٌٿٺ ڃن أڃخٍس أً ٫ٚڃش أً آّش ٳٸخٽ: 

 ن٬ڂ حٿؤٲ ًحٿَؿٲ ًآٍخٽ حٿْ٘خ٣ْن حٿڄـڀزش ٫ڀَ حٿنخّ.
حٿلټڂ رن نخٳ٪ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ٍحٗي رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

ىحًى حٿٜن٬خنِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن كٔخڅ ٫ن ًٍف رن ُنزخ٩ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض 
 ٷخٽ:

ٳٸي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش أٛلخرو ًٻخنٌح اًح نِٿٌح أنِٿٌه أ٤ًٓيڂ ٳٴ٫ٌِح -
ح ىڂ روْخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٧ًنٌح أڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ حهظخٍ ٿو أٛلخرخ ٯَْىڂ ٳبً

ًٓڀڂ ٳټزًَح كْن ٍأًه ًٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٗٴٸنخ أڅ ّټٌڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ حهظخٍ ٿٺ 
أٛلخرخ ٯَْنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ رپ أنظڂ أٛلخرِ ٳِ حٿينْخ ًحٓهَس 

ٙ اٙ ًٷي ٓؤٿنِ ڃٔؤٿش اڅ حهلل ط٬خٿَ أّٸ٨نِ ٳٸخٽ: ّخ ڃلڄي انِ ٿڂ أر٬غ نزْخ ًٙ ٌٍٓ
أ٤٫ْظيخ اّخه ٳخٓؤٽ ّخ ڃلڄي ط٢٬ ٳٸڀض ڃٔؤٿظِ ٗٴخ٫ش ٕڃظِ ٌّځ حٿٸْخڃش ٳٸخٽ أرٌ رټَ: ّخ 
ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ حٿ٘ٴخ٫ش ٷخٽ: أٷٌٽ: ّخ ٍد ٗٴخ٫ظِ حٿظِ حهظزؤص ٫نيٹ ٳْٸٌٽ حٿَد طزخٍٹ 

 .ًط٬خٿَ ن٬ڂ ٳْوَؽ ٍرِ طزخٍٹ ًط٬خٿَ رٸْش أڃظِ ڃن حٿنخٍ ٳْنزٌىڂ ٳِ حٿـنش
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٻؼَْ حٿٸٜخد حٿزَُٜ ٫ن ٌّنْ رن ٫زْي  - 

 ٫ن ڃلڄي رن َّْٓن ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 حٿيحٍ كَځ ٳڄن ىهپ ٫ڀْٺ كَڃٺ ٳخٷظڀو.-

 أهزخٍ ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٍِٟ حهلل ٫نو.
: ٓڄ٬ض ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ّٔڄِ حٿنٸزخء ٳٔڄَ ٫زخىس رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ - 

 حٿٜخڃض ڃنيڂ ٷخٽ ٓٴْخڅ:
 ٫زخىس ٫ٸزِ أكيُ ريٍُ ٗـَُ ًىٌ نٸْذ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ ٫ن كَد رن ٗيحى ٷخٽ:  - 

 ٓڄ٬ض ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ّٸٌٽ:
 .رڀٰنِ أڅ حٿنٸزخء اػنخ ٫َ٘ ٳٔڄَ ٫زخىس ٳْيڂ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ: ٷَأص ٫ڀَ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ ٫ن أرْو ٫ن حرن آلخٵ  - 

 ٷخٽ: ٫زخىس رن حٿٜخڃض:
حرن ٷْْ رن أَٛځ رن ٳيَ رن ػ٬ڀزش رن ٯنڂ رن ٫ٌٱ رن حٿوٍِؽ ٳِ حٗػنِ ٫َ٘ -

 حٿٌّن رخ٬ٌّح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٬ٸزش حًٕٿَ.
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نِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٫ؼڄخڅ أرٌ ُٻَّخ حٿزَُٜ حٿلَرِ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن أرِ رټَ رن ٫زي حهلل ٫ن أرِ ٓٚځ ٫ن حٿڄٸيحځ رن ڃ٬يُ ٻَد 

 حٿټنيُ:
أنو ؿڀْ ڃ٪ ٫زخىس رن حٿٜخڃض ًأرِ حٿيٍىحء ًحٿلخٍع رن ڃ٬خًّش حٿټنيُ ٳظٌحٻًَح -

حٿيٍىحء ٿ٬زخىس ّخ ٫زخىس ٻڀڄخص ٌٍٓٽ حهلل  كيّغ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أرٌ
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس ٻٌح ٳِ ٗؤڅ حٕهڄخّ ٳٸخٽ ٫زخىس: ٷخٽ آلخٵ: ٬ّنِ حرن 
٫َْٔ ٳِ كيّؼو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ريڂ ٳِ ٯًِطيڂ اٿَ ر٬َْ ڃن حٿڄٸٔڂ 

أنڄڀظْو ٳٸخٽ: اڅ ىٌه ڃن ٳڀڄخ ٓڀڂ ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظنخًٽ ًرَس رْن 
ٯنخثڄټڂ ًانو ٿْْ ٳْيخ اٙ نْٜزِ ڃ٬ټڂ اٙ حٿوڄْ ًحٿوڄْ ڃَىًى ٫ڀْټڂ ٳؤىًح حٿو٢ْ 
ًحٿڄو٢ْ ًأٻزَ ڃن ًٿٺ ًأَٰٛ ٙ طٰڀٌح ٳبڅ حٿٰڀٌٽ نخٍ ٫ًخٍ ٫ڀَ أٛلخرو ٳِ حٿينْخ 

ٿٌڃش ٙثڂ ًحٓهَس ًؿخىيًح حٿنخّ ٳِ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ حٿٸَّذ ًحٿز٬ْي ًٙ طزخٿٌح ٳِ حهلل 
ًأٷْڄٌح كيًى حهلل ٳِ حٿل٠َ ًحٿٔٴَ ًؿخىيًح ٳِ ٓزْپ حهلل ٳبڅ حٿـيخى رخد ڃن أرٌحد 

 حٿـنش ٨٫ْڂ ّنـِ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ رو ڃن حٿيڂ ًحٿٰڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٫ؼڄخڅ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ٬ْٓي  - 

 ځ نلٌ ًٿٺ.رن ٌّٓٲ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓٚ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ حٿـليٍُ كيػنخ حٿٴ٠ْپ رن ٓڀْڄخڅ كيػنخ  - 

 ڃٌَٓ رن ٫ٸزش ٫ن آلخٵ رن ّلَْ رن حٿٌٿْي رن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن ٫زخىس ٷخٽ:
اڅ ڃن ٷ٠خء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿڄ٬يڅ ؿزخٍ ًحٿزجَ ؿزخٍ ًحٿ٬ـڄخء -

٬ـڄخء حٿزيْڄش ڃن حٕن٬خځ ًٯَْىخ ًحٿـزخٍ ىٌ حٿييٍ حٿٌُ ٙ َّٰځ ؿَكيخ ؿزخٍ ًحٿ
ًٷ٠َ ٳِ حٿَٻخُ حٿوڄْ ًٷ٠َ أڅ طڄَ حٿنوپ ٿڄن أرَىخ اٙ أڅ ّ٘ظ١َ حٿڄزظخ٩ ًٷ٠َ 
أڅ ڃخٽ حٿڄڄڀٌٹ ٿڄن رخ٫و اٙ أڅ ّ٘ظ١َ حٿڄزظخ٩ ًٷ٠َ أڅ حٿٌٿي ٿڀٴَحٕ ًٿڀ٬خىَ حٿلـَ 

يًٍ ًٷ٠َ ٿلڄپ رن ڃخٿٺ حٿيٌٿِ رڄَْحػو ًٷ٠َ رخٿ٘ٴ٬ش رْن حٿَ٘ٻخء ٳِ حٍْٕٟن ًحٿ
٫ن حڃَأطو حٿظِ ٷظڀظيخ حٕهٍَ ًٷ٠َ ٳِ حٿـنْن حٿڄٸظٌٽ رَٰس ٫زي أً أڃش ٷخٽ: ٳٌٍػيخ 
ر٬ڀيخ ًرنٌىخ ٷخٽ: ًٻخڅ ٿو ڃن حڃَأطْو ٻڀظْيڄخ ًٿي. ٷخٽ: ٳٸخٽ أرٌ حٿٸخطڀش حٿڄٸ٠ِ ٫ڀْو ّخ 

ٻپ ٳڄؼپ ًٿٺ ر٤پ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ أٯَځ ڃن ٙ ٛخف ًٙ حٓظيپ ًٙ َٗد ًٙ أ
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌح ڃن حٿټيخڅ ٷخٽ: ًٷ٠َ ٳِ حٿَكزش طټٌڅ رْن حٿ٤َّٶ 
ػڂ َّّي أىڀيخ حٿزنْخڅ ٳْيخ ٳْٸ٠َ أڅ ّظَٹ ٿڀ٤َّٶ ٳْيخ ٓز٪ أ٩ًٍ ٷخٽ: ًٻخڅ طڀٺ 
حٿ٤َّٶ ٓڄِ حٿڄْظخء ًٷ٠َ ٳِ حٿنوڀش أً حٿنوڀظْن أً حٿؼٚع ٳْوظڀٴٌڅ ٳِ كٸٌٵ ًٿٺ 

َ أڅ ٿټپ نوڀش ڃن أًٿجٺ ڃزڀٮ ؿَّيطيخ كِْ ٿيخ ًٷ٠َ ٳِ َٗد حٿنوپ ڃن حٿْٔپ ٳٸ٠
أڅ ح٫ٕڀَ َّ٘د ٷزپ حٕٓٴپ ًّظَٹ حٿڄخء اٿَ حٿټ٬زْن ػڂ َّٓپ حٿڄخء اٿَ حٕٓٴپ حٿٌُ 
ّڀْو ٳټٌٿٺ ّنٸ٠ِ كٌحث٢ أً ّٴنَ حٿڄخء ًٷ٠َ أڅ حٿڄَأس ٙ ط٤٬ِ ڃن ڃخٿيخ ْٗجخ اٙ 

حٿڄَْحع رخٿٔيّ رْنيڄخ رخٿٌٔحء ًٷ٠َ أڅ ڃن أ٫ظٶ ربًڅ ًُؿيخ ًٷ٠َ ٿڀـيطْن ڃن 
َٗٻخ ٳِ ڃڄڀٌٹ ٳ٬ڀْو ؿٌحُ ٫ظٸو اڅ ٻخڅ ٿو ڃخٽ ًٷ٠َ أڅ ٙ ٍَٟ ًٙ َٟحٍ 
ًٷ٠َ أنو ٿْْ ٿ٬َٵ ٧خٿڂ كٶ ًٷ٠َ رْن أىپ حٿڄيّنش ٳِ حٿنوپ ٙ ّڄن٪ نٴ٪ رجَ 

ٿټزٍَ ًٷ٠َ رْن أىپ حٿڄيّنش أنو ٙ ّڄن٪ ٳ٠پ ڃخء ٿْڄن٪ ٳ٠پ حٿټٖ ًٷ٠َ ٳِ ىّش ح
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حٿڄٰڀ٨ش ػٚػْن حرنش ٿزٌڅ ًػٚػْن كٸش ًأٍر٬ْن هڀٴش ًٷ٠َ ٳِ ىّش حٿٍَٰٜ ػٚػْن حرنش 
ٿزٌڅ ًػٚػْن كٸش ٫ًَّ٘ن حرنش ڃوخٝ ٫ًَّ٘ن رنِ ڃوخٝ ًٻٌٍ ػڂ ٯڀض حٗرپ ر٬ي 
ًٳخس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىخنض حٿيٍحىڂ ٳٸٌځ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل 

ٙٱ ىٍىڂ كٔخد أًٷْش ٿټپ ر٬َْ ػڂ ٯڀض حٗرپ ًىخنض حٿٌٍٵ ٳِحى ٫نو ارپ حٿڄيّنش ٓظش آ
٫ڄَ رن حٿو٤خد أٿٴْن كٔخد أًٷْظْن ٿټپ ر٬َْ ػڂ ٯڀض حٗرپ ًىخنض حٿيٍحىڂ ٳؤطڄيخ 
٫ڄَ اػنِ ٫َ٘ أٿٴخ كٔخد ػٚع أًحٵ ٿټپ ر٬َْ ٷخٽ: ٳِحى ػڀغ حٿيّش ٳِ حٿ٘يَ حٿلَحځ 

ڃْن ٫َّ٘ن أٿٴخ ٷخٽ: ٳټخڅ ّٸخٽ ّئهٌ ڃن ًػڀغ آهَ ٳِ حٿزڀي حٿلَحځ ٷخٽ: ٳظڄض ىّش حٿلَ
أىپ حٿزخىّش ڃن ڃخْٗظيڂ ٙ ّټڀٴٌڅ حٿٌٍٵ ًٙ حٿٌىذ ًّئهٌ ڃن ٻپ ٷٌځ ڃخٿيڂ ٷْڄش حٿ٬يٽ 

 ڃن أڃٌحٿيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٜڀض رن ڃ٬ٌٔى كيػنخ حٿٴ٠ْپ رن ٓڀْڄخڅ كيػنخ  - 

 ٜخڃض ٫ن ٫زخىس ٷخٽ:ڃٌَٓ رن ٫ٸزش ٫ن آلخٵ رن حٿٌٿْي رن ٫زخىس رن حٿ
ٓپ حٿڄخء اٿَ حٕٓٴپ حٿٌُ ّڀْو ٳټٌٿٺ ّنٸ٠ِ كٌحث٢ أً ّٴنَ حٿڄخء ًٷ٠َ أڅ حٿڄَأس ٙ 
ط٤٬ِ ڃن ڃخٿيخ ْٗجخ اٙ ربًڅ ًُؿيخ ًٷ٠َ ٿڀـيطْن ڃن حٿڄَْحع رخٿٔيّ رْنيڄخ رخٿٌٔحء 
ًٷ٠َ أڅ ڃن أ٫ظٶ َٗٻخ ٳِ ڃڄڀٌٹ ٳ٬ڀْو ؿٌحُ ٫ظٸو اڅ ٻخڅ ٿو ڃخٽ ًٷ٠َ أڅ ٙ 

 َٟحٍ ًٷ٠َ أنو ٿْْ ٿ٬َٵ ٧خٿڂ كٶ ًٷ٠َ رْن أىپ حٿڄيّنش ٳِ حٿنوپ ٙ ٍَٟ ًٙ
ّڄن٪ نٴ٪ رجَ ًٷ٠َ رْن أىپ حٿڄيّنش أنو ٙ ّڄن٪ ٳ٠پ ڃخء ٿْڄن٪ ٳ٠پ حٿټٖ ًٷ٠َ ٳِ 
ىّش حٿټزٍَ حٿڄٰڀ٨ش ػٚػْن حرنش ٿزٌڅ ًػٚػْن كٸش ًأٍر٬ْن هڀٴش ًٷ٠َ ٳِ ىّش 

َّن حرنش ڃوخٝ ٫ًَّ٘ن رنِ ڃوخٝ حٿٍَٰٜ ػٚػْن حرنش ٿزٌڅ ًػٚػْن كٸش ٫ً٘
ًٻٌٍ ػڂ ٯڀض حٗرپ ر٬ي ًٳخس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىخنض حٿيٍحىڂ ٳٸٌځ ٫ڄَ 
رن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ٫نو ارپ حٿڄيّنش ٓظش آٙٱ ىٍىڂ كٔخد أًٷْش ٿټپ ر٬َْ ػڂ ٯڀض 

حٗرپ  حٗرپ ًىخنض حٿٌٍٵ ٳِحى ٫ڄَ رن حٿو٤خد أٿٴْن كٔخد أًٷْظْن ٿټپ ر٬َْ ػڂ ٯڀض
ًىخنض حٿيٍحىڂ ٳؤطڄيخ ٫ڄَ اػنِ ٫َ٘ أٿٴخ كٔخد ػٚع أًحٵ ٿټپ ر٬َْ ٷخٽ: ٳِحى ػڀغ 
حٿيّش ٳِ حٿ٘يَ حٿلَحځ ًػڀغ آهَ ٳِ حٿزڀي حٿلَحځ ٷخٽ: ٳظڄض ىّش حٿلَڃْن ٫َّ٘ن أٿٴخ 
ٷخٽ: ٳټخڅ ّٸخٽ ّئهٌ ڃن أىپ حٿزخىّش ڃن ڃخْٗظيڂ ٙ ّټڀٴٌڅ حٿٌٍٵ ًٙ حٿٌىذ ًّئهٌ ڃن 

 ڂ ٷْڄش حٿ٬يٽ ڃن أڃٌحٿيڂ.ٻپ ٷٌځ ڃخٿي
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٜڀض رن ڃ٬ٌٔى كيػنخ حٿٴ٠ْپ رن ٓڀْڄخڅ كيػنخ  - 

 ڃٌَٓ رن ٫ٸزش ٫ن آلخٵ رن حٿٌٿْي رن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن ٫زخىس ٷخٽ:
اڅ ڃن ٷ٠خء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄ٬يڅ ؿزخٍ ًًٻَ نلٌ كيّغ أرِ ٻخڃپ -

يڄخ حهظڀٴخ ٳِ حٗٓنخى ٳٸخٽ أرٌ ٻخڃپ ٳِ كيّؼو ٫ن آلخٵ رن ّلَْ رن ر٤ٌٿو ٯَْ أن
حٿٌٿْي رن ٫زخىس أڅ ٫زخىس ٷخٽ: ڃن ٷ٠خء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ حٿٜڀض: 
٫ن آلخٵ رن حٿٌٿْي رن ٫زخىس ٫ن ٫زخىس: أڅ ڃن ٷ٠خء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ًًٻَ حٿليّغ.
نخ ْٗزخڅ رن أرِ ْٗزش كيػنخ ؿََّ رن كخُځ كيػنخ حٿلٔن ٷخٽ: ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 ٫زخىس رن حٿٜخڃض:
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نِٽ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ }ًحٿٚطِ ّؤطْن حٿٴخك٘ش{ اٿَ آهَ حّٓش ٷخٽ: -
ٳٴ٬پ ًٿٺ رين ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳزْنڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

اًح نِٽ ٫ڀْو حٿٌكِ أ٫َٝ ٫نخ ًأ٫َٟنخ ٫نو ًطَري ًؿيو  ؿخٿْ ًنلن كٌٿو ًٻخڅ
ًٻَد ٿٌٿٺ ٳڀڄخ ٍٳ٪ ٫نو حٿٌكِ ٷخٽ: هًٌح ٫نِ ٷڀنخ: ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ٷي ؿ٬پ حهلل 
ٿين ٓزْٚ حٿزټَ رخٿزټَ ؿڀي ڃخثش ًنٴِ ٓنش ًحٿؼْذ رخٿؼْذ ؿڀي ڃخثش ػڂ حٿَؿڂ ٷخٽ حٿلٔن: 

ٗييًح أنيڄخ ًؿيح ٳِ ٿلخٱ ٙ ّ٘ييًڅ ٫ڀَ  ٳٚ أىٍُ أڃن حٿليّغ ىٌ أځ ٙ ٷخٽ: ٳبڅ
 ؿڄخ٩ هخٿ٤يخ رو ؿڀي ڃخثش ًؿِص ٍإًٓيڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ٫ڀِ رن ٬ْٗذ حٿزِحٍ كيػنخ ٬ّٸٌد رن آلخٵ حٿل٠َڃِ  - 
 أهزَنِ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن ٫َْٔ ٷخٽ:

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ أڃَْح ٫ڀَ حٿَٷش ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ ح-
ڃخ ڃن أڃَْ ٫َ٘س اٙ ؿِء رو ٌّځ حٿٸْخڃش ڃٰڀٌٿش ّيه اٿَ ٫نٸو كظَ ٤ّڀٸو حٿلٶ أً ٌّرٸو 

 ًڃن ط٬ڀڂ حٿٸَآڅ ػڂ نْٔو ٿٸِ حهلل ًىٌ أؿٌځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٌ أكڄي ڃوڀي رن حٿلٔن رن أرِ ُڃْپ اڃٚء ڃن ٻظخرو كيػنخ  - 

ُ ًّټنَ أرخ ٫زي حهلل ًٿٸزو أرٌ حٿڄڀْق ٬ّنِ حٿَٷِ ٫ن حٿلٔن رن ٫ڄَ رن ّلَْ حٿٴِحٍ
 كزْذ رن أرِ ڃًَُٵ ٫ن ٤٫خء رن أرِ ٍرخف ٫ن أرِ ڃٔڀڂ ٷخٽ:

ىهڀض ڃٔـي كڄٚ ٳبًح ٳْو كڀٸش ٳْيخ اػنخڅ ًػٚػٌڅ ٍؿٚ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ًٳْيڂ ٗخد أٻلپ رَحٵ حٿؼنخّخ ڃلظذ ٳبًح حهظڀٴٌح ٳِ ِٗء 
ٓؤٿٌه ٳؤهزَىڂ ٳخنظيٌح اٿَ هزَه ٷخٽ: ٷڀض: ڃن ىٌح ٷخٿٌح: ىٌح ڃ٬خً رن ؿزپ ٷخٽ: ٳٸڄض 
اٿَ حٿٜٚس ٷخٽ: ٳؤٍىص أڅ أٿٸَ ر٠٬يڂ ٳڀڂ أٷيٍ ٫ڀَ أكي ڃنيڂ حنَٜٳٌح ٳڀڄخ ٻخڅ حٿٰي 
ىهڀض ٳبًح ڃ٬خً ّٜڀِ اٿَ ٓخٍّش ٷخٽ: ٳٜڀْض ٫نيه ٳڀڄخ حنَٜٱ ؿڀٔض رْنِ ًرْنو 

ض ٓخ٫ش ٙ أٻڀڄو ًٙ ّټڀڄنِ ٷخٽ: ػڂ ٷڀض: ًحهلل انِ ٕكزٺ ٿَْٰ حٿٔخٍّش ػڂ حكظزْض ٳڀزؼ
ىنْخ أٍؿٌىخ أْٛزيخ ڃنٺ ًٙ ٷَحرش رْنِ ًرْنٺ ٷخٽ: ٳُٖ ِٗء ٷخٽ: ٷڀض: هلل طزخٍٹ 
ًط٬خٿَ ٷخٽ: ٳنؼَ كزٌطِ ػڂ ٷخٽ ٳؤرَ٘ اڅ ٻنض ٛخىٷخ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ًط٬خٿَ ٳِ ٧پ حٿ٬َٕ ٌّځ ٙ ٧پ اٙ ٧ڀو  ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: حٿڄظلخرٌڅ ٳِ حهلل طزخٍٹ
ّٰز٤يڂ رڄټخنيڂ حٿنزٌْڅ ًحٿ٘ييحء. ٷخٽ: ػڂ هَؿض ٳؤٿٸَ ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ: ٳليػظو 
رخٿٌُ كيػنِ ڃ٬خً ٳٸخٽ ٫زخىس: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًَُّ ٫ن ٍرو 

َِ ًكٸض ڃلزظِ  ٫ڀَ حٿڄظزخًٿْن طزخٍٹ ًط٬خٿَ أنو ٷخٽ: كٸض ڃلزظِ ٫ڀَ حٿڄظِحًٍّن ٳ
َِ ٫ڀَ ڃنخرَ ڃن نٌٍ ّٰز٤يڂ رڄټخنيڂ حٿنزٌْڅ ًحٿٜيّٸٌڅ.  ٳ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٌ ٛخٿق حٿلټڂ رن ڃٌَٓ كيػنخ ىٸپ ٬ّنِ حرن ُّخى ٫ن  - 
 حًُٕح٫ِ كيػنِ ٍؿپ ٳِ ڃـڀْ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ اىٍّْ حٿوٌٙنِ ٷخٽ:

ًػٚػٌڅ ٍؿٚ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ  ىهڀض ڃٔـي كڄٚ ٳـڀٔض اٿَ كڀٸش ٳْيخ اػنخڅ-
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ّٸٌٽ حٿَؿپ ڃنيڂ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْليع ػڂ 
ّٸٌٽ حٓهَ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْليع ٷخٽ: ًٳْيڂ ٍؿپ أى٫ؾ رَحٵ 

ٷزڀو ًٙ ر٬يه  حٿؼنخّخ ٳبًح ٗټٌح ٳِ ِٗء ٍىًه اٿْو ًٌٍٟح رڄخ ّٸٌٽ ٳْو ٷخٽ: ٳڀڂ أؿڀْ
ڃـڀٔخ ڃؼڀو ٳظٴَٵ حٿٸٌځ ًڃخ أ٫َٱ حٓڂ ٍؿپ ڃنيڂ ًٙ ڃنِٿو ٷخٽ: ٳزض رڀْڀش ڃخ رض 
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رڄؼڀيخ ٷخٽ: ًٷڀض: أنخ ٍؿپ أ٣ڀذ حٿ٬ڀڂ ًؿڀٔض اٿَ أٛلخد نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٿڂ أ٫َٱ حٓڂ ٍؿپ ڃنيڂ ًٙ ڃنِٿو ٳڀڄخ أٛزلض ٯيًص اٿَ حٿڄٔـي ٳبًح أنخ 

اًح ٗټٌح ٳِ ِٗء ٍىًه اٿْو َّٻ٪ اٿَ ر٬ٞ ا٤ٌٓحنخص حٿڄٔـي  رخٿَؿپ حٿٌُ ٻخنٌح
ٳـڀٔض اٿَ ؿخنزو ٳڀڄخ حنَٜٱ ٷڀض: ّخ ٫زي حهلل ًحهلل انِ ٕكزٺ هلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٳؤهٌ 
رلزٌطِ كظَ أىنخنِ ڃنو ػڂ ٷخٽ: انٺ ٿظلزنِ هلل ٷخٽ: ٷڀض أُ ًحهلل انِ ٕكزٺ هلل ٷخٽ: 

ڀڂ ّٸٌٽ اڅ حٿڄظلخرْن رـٚٽ حهلل ٳِ ٧پ حهلل ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ
٧ًپ ٫َٗو ٌّځ ٙ ٧پ اٙ ٧ڀو ٷخٽ: ٳٸڄض ڃن ٫نيه ٳبًح أنخ رَؿپ ڃن حٿٸٌځ حٿٌّن ٻخنٌح 
ڃ٬و ٷخٽ: ٷڀض: كيّؼخ كيػنْو حٿَؿپ ٷخٽ: أڃخ أنو ٙ ّٸٌٽ ٿٺ اٙ كٸخ ٷخٽ: ٳؤهزَطو ٳٸخٽ: 

و ًٓڀڂ ًىٌ ّؤػَ ٫ن ٍرو ٷي ٓڄ٬ض ًٿٺ ًأٳ٠پ ڃنو ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
َِ ًكٸض  َِ ًكٸض ڃلزظِ ٿڀٌّن ّظزخًٿٌڅ ٳ طزخٍٹ ًط٬خٿَ كٸض ڃلزظِ ٿڀٌّن ّظلخرٌڅ ٳ
َِ ٷخٽ: ٷڀض: ڃن أنض َّكڄٺ حهلل ٷخٽ: أنخ ٫زخىس رن حٿٜخڃض  ڃلزظِ ٿڀٌّن ّظِحًًٍڅ ٳ

 ٷخٽ: ٷڀض ڃن حٿَؿپ ٷخٽ: ڃ٬خً رن ؿزپ.
كي رن ٯْخع كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرِ ٓڀڄخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٌ رلَ ٫زي حٿٌح - 

 ٫ن ٬ّڀَ رن ٗيحى ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫زخىس رن حٿٜخڃض ّٸٌٽ:
٫خىنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ نٴَ ڃن أٛلخرو ٳٸخٽ: ىپ طيًٍڅ ڃن -

حٿ٘ييحء ڃن أڃظِ ڃَطْن أً ػٚػخ ٳٔټظٌح ٳٸخٽ ٫زخىس أهزَنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ: حٿٸظْپ ٳِ 
ٗيْي ًحٿڄز٤ٌڅ ٗيْي ًحٿڄ٬٤ٌڅ ٗيْي ًحٿنٴٔخء ٗيْي ّـَىخ ًٿيىخ رٍَٔه اٿَ  ٓزْپ حهلل

 حٿـنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ آلخٵ رن ڃنٌٍٜ حٿټٌٓؾ أنزؤنخ ڃلڄي رن ٌّٓٲ كيػنخ حرن  - 

ػٌرخڅ ٫ن أرْو ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ رن ٫زخىس رن حٿٜخڃض كيػيڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

خ ٫ڀَ ٧يَ حٍٕٝ ڃن ٍؿپ ڃٔڀڂ ّي٫ٌ حهلل ٫ِ ًؿپ ري٫ٌس اٙ آطخه حهلل اّخىخ أً ٻٲ ڃ-
 ٫نو ڃن حٿٌٔء ڃؼڀيخ ڃخ ٿڂ ّي٩ ربػڂ أً ٷ٬ْ٤ش ٍكڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ٌّٓي رن ٬ْٓي حٿيًَُ كيػنخ ّلَْ رن ڃٔڀڂ ٫ن حرن هؼْڂ ٫ن  - 
خڃض ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ حٿٸخٓڂ آڄخ٫ْپ رن ٫زْي رن ٍٳخ٫ش ٫ن أرْو ٫زْي ٫ن ٫زخىس رن حٿٜ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
ْٓڀِ أڃٌٍٻڂ ڃن ر٬يُ ٍؿخٽ ٬َّٳٌنټڂ ڃخ طنټًَڅ ًّنټًَنټڂ ڃخ ط٬َٳٌڅ ٳٚ ٣خ٫ش -

 ٿڄن ٫َٜ حهلل ط٬خٿَ ٳٚ ط٬ظڀٌح رَرټڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٌ هْؼڄش ُىَْ رن كَد كيػنخ ؿََّ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ىٚٽ رن  - 

ىٌ حرن أهض ٫زخىس ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل  ّٔخٱ ٫ن أرِ حٿڄؼنَ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

انيخ ٓظټٌڅ ٫ڀْټڂ أڃَحء طٰ٘ڀيڂ أْٗخء ٫ن حٿٜٚس كظَ ّئهًَىخ ٫ن ًٷظيخ ٳٜڀٌىخ -
 ٿٌٷظيخ ٳٸخٽ ٍؿپ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳبڅ أىٍٻض ڃ٬يڂ أٛڀِ ٷخٽ: اڅ ٗجض.
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ًارَحىْڂ رن حٿلـخؽ حٿنخؿِ ٷخٙ: كيػنخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ٯْخع - 
كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ؿزڀش رن ٤٫ْش ٫ن ّلَْ رن حٿٌٿْي رن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن ٫زخىس 

 رن حٿٜخڃض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ڃن ٯِح ٷخٽ ارَحىْڂ ٳِ كيّغ ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٙ ّنٌُ ٳِ ٯِحطو اٙ ٫ٸخٙ ٳڀو -

 ڃخ نٌٍ.
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زخى ڃټِ ًأرٌ ڃًَحڅ حٿ٬ؼڄخنِ ڃلڄي رن كيػن - 

٫ؼڄخڅ رن هخٿي ٷخٙ: كيػنخ أرٌ ٟڄَس ٫ن حرن كَڃڀش ٫ن ٬ّڀَ رن ٫زي حٿَكڄن رن 
 ىَڃِ أڅ ٫زي حهلل رن ٫زخى حٿٍِٷِ أهزَ:

ٜٴٌٍ أنو ٻخڅ ّْٜي حٿ٬ٜخٳَْ ٳِ رجَ أرِ اىخد ًٻخنض ٿيڂ ٳَآنِ ٫زخىس ًٷي أهٌص حٿ٬-
ٳخنظ٫ِو ڃنِ ًأٍٓڀو ًٷخٽ: اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كَځ ڃخ رْن ٙرظْيخ ٻڄخ 

 كَځ ارَحىْڂ ڃټش ًٻخڅ ٫زخىس ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ آلخٵ رن ڃنٌٍٜ حٿټٌٓؾ أنزؤنخ حٿٴ٠پ رن ىٻْن كيػنخ ٛيٷش رن  - 

ٌ ڃنْذ حٿ٘خڃِ ٫ن أرِ ٤٫خء ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ڃٌَٓ ٫ن ٳَٷي حٿٔزوِ كيػنخ أر
٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًكيػنِ ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ 
٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ًكيػنِ ٫خٛڂ رن ٫ڄًَ حٿزـڀِ ٫ن أرِ أڃخڃش 

يػض ٫نو ٫ن حرن ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًكيػنِ ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ أً ك
 ٫زخّ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ٿْزْظن نخّ ڃن أڃظِ ٫ڀَ أَٗ ًر٤َ ًٿ٬ذ ًٿيٌ ٳْٜزلٌح ٷَىس -
 ًهنخَُّ رخٓظلٚٿيڂ حٿڄلخٍځ ًحٿٸْنخص ًَٗريڂ حٿوڄَ ًأٻڀيڂ حٿَرخ ًٿزٔيڂ حٿلََّ.

رِ ْٗزش كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ رن أ - 
 حٿ٬ِِّ رن ٫ڄَ ڃن ٙ أطيڂ ڃن أىپ حٿ٘خځ ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٷخٽ:

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٍأٍ حٿيٚٽ ٷخٽ: حهلل حٻزَ حٿلڄي هلل ٙ كٌٽ ًٙ -
 حٿلَ٘.ٷٌس اٙ رخهلل حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ هَْ ىٌح حٿ٘يَ ًأ٫ًٌ رٺ ڃن َٗ حٿٸيٍ ًڃن ٌٓء 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ٗـخ٩ رن ڃلڄي كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن ڃَْٰس ٫ن حٿ٬٘زِ ٷخٽ: ٷخٽ  - 
 ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 ڃن ؿَف ٳِ ؿٔيه ؿَحكش ٳظٜيٵ ريخ ٻٴَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫نو رڄؼپ ڃخ طٜيٵ رو.-
ػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ أنزؤنخ ٍٗيّن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڄَ رن رَ٘ كي - 

رن ٬ٓي كيػنِ أرٌ ىخنِء حٿوٌٙنِ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃخٿٺ حٿـنزِ أڅ ٳ٠خٿش رن ٫زخىس 
 ٫ًزخىس رن حٿٜخڃض كيػخه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

اًح ٻخڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ًٳَ٭ حهلل ط٬خٿَ ڃن ٷ٠خء حٿوڀٶ ٳْزٸَ ٍؿٚڅ ٳْئڃَ ريڄخ اٿَ حٿنخٍ -
ڀظٴض أكيىڄخ ٳْٸٌٽ حٿـزخٍ ط٬خٿَ ٍىًه ٳَْىًنو ٷخٽ ٿو ِٿَڂ حٿظٴض ٷخٽ: اڅ ٻنض أٍؿٌ أڅ ٳْ

طيهڀنِ حٿـنش ٷخٽ: ٳْئڃَ رو اٿَ حٿـنش ٳْٸٌٽ: ٿٸي أ٤٫خنِ حهلل ٫ِ ًؿپ كظَ ٿٌ أنِ 
أ٬٣ڄض أىپ حٿـنش ڃخ نٸٚ ًٿٺ ڃخ ٫نيُ ْٗجخ ٷخٽ: ٳټخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ًٍَ ٳِ ًؿيو.اًح ًٻَه ٍَُّ حٿٔ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ آڄخ٫ْپ أرٌ ڃ٬ڄَ حٿيٌٿِ كيػنخ ؿََّ ٫ن ڃَْٰس ٫ن حٿ٬٘زِ  - 
 ٫ن حرن حٿٜخڃض ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ڃن طٜيٵ ٫ن ؿٔيه رِ٘ء ٻٴَ حهلل ط٬خٿَ ٫نو رٸيٍ ًنٌرو.-
څ ػٸش كيػنخ ٫زْيس رن حٌٕٓى كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ٫زي حهلل رن ٓخٿڂ حٿټٌٳِ حٿڄٴڀٌؽ ًٻخ - 

 ٫ن حٿٸخٓڂ رن حٿٌٿْي ٫ن أرِ ٛخىٵ ٫ن ٍر٬ْش رن نخؿي ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض:
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّؤهٌ حٿٌرَس ڃن ؿنذ حٿز٬َْ ڃن حٿڄٰنڂ ٳْٸٌٽ: ڃخ ٿِ -

أىًح ٳْو اٙ ڃؼپ ڃخ ٕكيٻڂ ڃنو اّخٻڂ ًحٿٰڀٌٽ ٳبڅ حٿٰڀٌٽ هُِ ٫ڀَ ٛخكزو ٌّځ حٿٸْخڃش 
حٿو٢ْ ًحٿڄو٢ْ ًڃخ ٳٌٵ ًٿٺ ًؿخىيًح ٳِ ٓزْپ حهلل ط٬خٿَ حٿٸَّذ ًحٿز٬ْي ٳِ حٿل٠َ 
ًحٿٔٴَ ٳبڅ حٿـيخى رخد ڃن أرٌحد حٿـنش انو ٿْنـِ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ رو ڃن حٿيڂ ًحٿٰڂ 

 ًأٷْڄٌح كيًى حهلل ٳِ حٿٸَّذ ًحٿز٬ْي ًٙ ّؤهٌٻڂ ٳِ حهلل ٿڄش ٙثڂ.
 ٔخ٫يُ ٍِٟ حهلل ٫نو.كيّغ أرِ ڃخٿٺ ٓيپ رن ٬ٓي حٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل  - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:

 ر٬ؼض أنخ ًحٿٔخ٫ش ٻيٌه ڃن ىٌه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ  - 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٪ ١ٌٓ ٳِ حٿـنش هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ.ٿڄٌٟ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ أرٌ كخُځ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٓيپ رن ٬ٓي  - 

 ّٸٌٽ:
ََ ٳْيخ ٍأّٺ - أنخ ٳِ حٿٸٌځ اً ىهڀض حڃَأس ٳٸخٿض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انيخ ٷي ًىزض نٴٔيخ ٿٺ ٳ

: ٫نيٹ ِٗء ٷخٽ: ٙ ٷخٽ: حًىذ ٳٸخٽ ٍؿپ: ًُؿنْيخ ٳڀڂ ّـزو كظَ ٷخڃض حٿؼخٿؼش ٳٸخٽ ٿو
ٳخ٣ڀذ ٷخٽ: ٿڂ أؿي ٷخٽ: ٳخًىذ ٳخ٣ڀذ ًٿٌ هخطڄخ ڃن كيّي ٷخٽ: ڃخ ًؿيص هخطڄخ ڃن 
كيّي ٷخٽ: ىپ ڃ٬ٺ ڃن حٿٸَآڅ ِٗء ٷخٽ: ن٬ڂ ٌٍٓس ٻٌح ًٌٍٓس ٻٌح ٷخٽ: ٷي أنټلظټيخ 

 ٫ڀَ ڃخ ڃ٬ٺ ڃن حٿٸَآڅ.
َُ ؿَف  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن -  ٓيپ رؤُ ِٗء ىً

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٻخڅ ٫ڀِ ّـِء رخٿڄخء ٳِ طَٓو ًٳخ٣ڄش طٰٔپ حٿيځ ٫ن ًؿيو ًأهٌ كَْٜح ٳؤكَٷو -

 ٳل٘خ رو ؿَكو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ: - 
  ٫ڀْو ًٓڀڂ.ٻخڅ ڃن أػپ حٿٰخرش ٬ّنِ ڃنزَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ كخُځ ٓڄ٪ ٓيپ رن ٬ٓي ٫ن حٿنزِ  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ڃن نخرو ِٗء ٳِ ٛٚطو ٳڀْٸپ ٓزلخڅ حهلل انڄخ حٿظٜٴْق ٿڀنٔخء ًحٿظٔزْق ٿڀَؿخٽ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي: - 
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ڀ٪ ٍؿپ ڃن كـَ ٳِ كـَس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬و ڃيٍٍ ّلٺ رو ٍأٓو ٣-
 ٳٸخٽ: ٿٌ أ٫ڀڄٺ طنظ٨َ ٿ٬٤نض رو ٫ْنٺ انڄخ ؿ٬پ حٙٓظجٌحڅ ڃن أؿپ حٿزَٜ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٓڄ٪ ٓيپ رن ٬ٓي: - 
ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٗيي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿڄظ٫ٚنْن ٳظ٫ٚنخ ٫-

٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ حرن هڄْ ٫َ٘س ٷخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أڃٔټظيخ ٳٸي ٻٌرض ٫ڀْيخ ٷخٽ: 
 ٳـخءص رو ٿڀٌُ ٻخڅ ّټَه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ؿََّ رن كخُځ ًٓٴْخڅ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن  - 
 ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٙ ِّحٽ حٿنخّ روَْ ڃخ ٫ـڀٌح حٿٴ٤َ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٍر٬ْش رن ٫ؼڄخڅ حٿظْڄِ ٫ن ٫ڄَحڅ رن  - 

 أرِ أنْ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ:
حهظڀٲ ٍؿٚڅ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿڄٔـي حٿٌُ أْٓ ٫ڀَ -

ٓهَ ىٌ ڃٔـي ٷزخء ٳؤطْخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل حٿظٸٌٍ ٳٸخٽ أكيىڄخ ىٌ ڃٔـي حٿٌَٓٽ ًٷخٽ ح
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٙه ٳٸخٽ: ىٌ ڃٔـيُ ىٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ أرٌ كخُځ  - 
حٕٳٍِ ڃٌٿَ حٌٕٓى رن ٓٴْخڅ حٿڄوًِڃِ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي حٿٔخ٫يُ ڃن رنِ ٫ڄًَ ٳِ 

 ڃنخ٫ُش ٳٌٻَ حٿليّغ.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي  كيػنخ - 

 ٷخٽ:
ٻخڅ رْن نخّ ڃن حٕنٜخٍ ِٗء ٳخن٤ڀٶ اٿْيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْٜڀق -

رْنيڂ ٳل٠َص حٿٜٚس ٳـخء رٚٽ اٿَ أرِ رټَ ٍِٟ حهلل ٫نو ٳٸخٽ: ّخ أرخ رټَ ك٠َص 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىينخ ٳؤإًڅ ًأٷْڂ ٳظٸيځ ًطٜڀِ ٷخٽ: ڃخ حٿٜٚس ًٿْْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

ٗجض ٳخٳ٬پ ٳظٸيځ أرٌ رټَ ٳخٓظٴظق حٿٜٚس ًؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜٴق 
حٿنخّ رؤرِ رټَ ٳٌىذ أرٌ رټَ ّظنلَ ٳؤًڃؤ اٿْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أُ 

ًٓڀڂ ٳٜڀَ ٳڀڄخ ٷ٠َ حٿٜٚس  ڃټخنٺ ٳظؤهَ أرٌ رټَ ًطٸيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو
ٷخٽ: ّخ أرخ رټَ ڃخ ڃن٬ٺ أڅ طؼزض ٷخٽ: ڃخ ٻخڅ ٙرن أرِ ٷلخٳش أڅ ّظٸيځ أڃخځ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳؤنظڂ ِٿَڂ ٛٴلظڂ ٷخٿٌح: ٿن٬ڀڂ أرخ رټَ ٷخٽ: اڅ حٿظٜٴْق ٿڀنٔخء 

 ًحٿظٔزْق ٿڀَؿخٽ.
ٝ كيػنِ أرٌ كخُځ ٙ أ٫ڀڄو اٙ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أنْ رن ٫ْخ - 

 ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
اّخٻڂ ًڃلٸَحص حٿٌنٌد ٻٸٌځ نِٿٌح ٳِ ر٤ن ًحى ٳـخء ًح ر٬ٌى ًؿخء ًح ر٬ٌى كظَ -

أن٠ـٌح هزِطيڂ ًاڅ ڃلٸَحص حٿٌنٌد ڃظَ ّئهٌ ريخ ٛخكزيخ طيڀټو ًٷخٽ أرٌ كخُځ ٷخٽ 
ًٓڀڂ ٷخٽ أرٌ ٟڄَس ٙ أ٫ڀڄو اٙ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ: ڃؼڀِ  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو

ًڃؼپ حٿٔخ٫ش ٻيخطْن ًٳَٵ رْن أٛز٬ْو حٿ٤ٌَٓ ًحٿظِ طڀِ حٗريخځ ػڂ ٷخٽ: ڃؼڀِ ًڃؼپ 
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حٿٔخ٫ش ٻڄؼپ ٳَِٓ ٍىخڅ ػڂ ٷخٽ: ڃؼڀِ ًڃؼپ حٿٔخ٫ش ٻڄؼپ ٍؿپ ر٬ؼو ٷٌڃو ٣ڀ٬ْش ٳڀڄخ 
 ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنخ ًٿٺ.هِ٘ أڅ ُّٔزٶ أٙف رؼٌرو أطْظڂ أطْظڂ ػڂ ّٸٌٽ ٍ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ كخُځ  - 
 ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٓيپ رن ٬ٓي ّٸٌٽ:

ٻخڅ ٍؿخٽ ّٜڀٌڅ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خٷيُ أٍُىڂ ٫ڀَ ٍٷخريڂ ٻيْجش -
 ٔظٌٍ حٿَؿخٽ ؿڀٌٓخ.حٿٜزْخڅ ٳْٸخٽ ٿڀنٔخء ٙ طَٳ٬ن ٍإًٓټن كظَ ّ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن  - 
 ٬ٓي:

حٍطؾ ُأكي ٫ًڀْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرٌ رټَ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ -
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أػزض ُأكي ڃخ ٫ڀْٺ اٙ نزِ ًٛيّٶ ًٗيْيحڅ.

كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫ْخٕ ٬ّنِ حرن ٫ٸزش كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل  - 
ّلَْ رن ڃْڄٌڅ ًأرٌ حٿلْٔن ُّي رن حٿلزخد ٷخٽ: ًكيػنِ ٫ْخٕ ٬ّنِ حرن ٫ٸزش ٷخٽ: 

 كيػنِ ّلَْ رن ڃْڄٌڅ حٿڄ٬نَ ٷخٽ:
ًٷٲ ٫ڀْنخ ٓيپ رن ٬ٓي ٳٸخٽ ٓيپ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن -

 ـي ّنظ٨َ حٿٜٚس ٳيٌ ٳِ حٿٜٚس.ؿڀْ ٳِ حٿڄٔ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل رن  - 

 ىّنخٍ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ:
ٻخڅ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ٳِ ر٬ٞ ڃٰخُّو ٳؤرڀَ رٚء كٔنخ ٳ٬ـذ -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخ انو ڃن أىپ حٿنخٍ ٷڀنخ: ٳِ حٿڄٔڀڄٌڅ ڃن رٚثو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل
ٓزْپ حهلل ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: ٳوَؽ حٿَؿپ ٳڀڄخ حٗظيص رو حٿـَحف 
ًٟ٪ ًرخد ْٓٴو رْن ػيّْو ػڂ حطټؤ ٫ڀْو ٳؤطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸْپ ٿو: 

رْن أ٬ٟخٳو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل حٿَؿپ حٿٌُ ٷڀض ٿو ڃخ ٷڀض ٷي ٍأّظو ّظ٠َد ًحٿْٔٲ 
٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿَؿپ ٿ٬ْڄپ ر٬ڄپ أىڀو حٿـنش كظَ ّزيً ٿڀنخّ ًانو ٿڄن أىپ حٿنخٍ ًانو 

 ٿ٬ْڄپ ٫ڄپ أىپ حٿنخٍ ٳْڄخ ّزيً ٿڀنخّ ًانو ٿڄن أىپ حٿـنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ: كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل  - 

 نخٍ كيػنخ أرٌ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي أنو ٷْپ ٿو:رن ىّ
ىپ ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنٸِ ٷزپ ڃٌطو ر٬ْنو ٬ّنِ حٿلٌحٍُ ٷخٽ: ڃخ -

ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنٸِ ر٬ْنو كظَ ٿٸِ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٸْپ ٿو ىپ ٻخڅ 
ڃخ ٻخنض ٿنخ ڃنخهپ ٷْپ ٿو: ٿټڂ ڃنخهپ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: 
 ٳټْٲ ٻنظڂ طٜن٬ٌڅ رخٿ٬َْ٘ ٷخٽ: ننٴوو ٳ٤َْْ ڃنو ڃخ ٣خٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن أرِ كخُځ ٫ن أرْو  - 
 ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ:

٫ڀَ  ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿونيٵ ًىڂ ّلٴًَڅ ًنلن ننٸپ حٿظَحد-
أٻظخٳنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: حٿڀيڂ ٙ ٫ْٖ اٙ ٫ْٖ حٓهَس ٳخٯٴَ 

 ٿڀڄيخؿَّن ًحٕنٜخٍ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ أرٌ كخُځ ٫ن ٓيپ رن  - 
 ٬ٓي ٷخٽ:

خىڂ ر٬ي حٿ٨يَ ٻخڅ ٷظخٽ رْن رنِ ٫ڄًَ رن ٫ٌٱ ٳزڀٮ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤط-
ٿْٜڀق رْنيڂ ًٷخٽ: ّخ رٚٽ اڅ ك٠َص حٿٜٚس ًٿڂ آص ٳڄَ أرخ رټَ ٳڀْٜپ رخٿنخّ ٷخٽ: 
ٳڀڄخ ك٠َص حٿ٬َٜ أٷخځ رٚٽ حٿٜٚس ػڂ أڃَ أرخ رټَ ٳظٸيځ ريڂ ًؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬يڃخ ىهپ أرٌ رټَ ٳِ حٿٜٚس ٳڀڄخ ٍأًه ٛٴلٌح ًؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

ًٓڀڂ ّ٘ٶ حٿنخّ كظَ ٷخځ هڀٲ أرِ رټَ ٷخٽ: ًٻخڅ أرٌ رټَ اًح ىهپ ٳِ حٿٜٚس  حهلل ٫ڀْو
ٿڂ ّڀظٴض ٳڀڄخ ٍأٍ حٿظٜٴْق ٙ ّڄٔٺ ٫نو ٳخٿظٴض ٳَأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هڀٴو 
ٳؤًڃؤ اٿْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه أڅ حڃ٠و ٳٸخځ أرٌ رټَ ىنْش ٳلڄي حهلل ٫ڀَ 

ٷخٽ: ٳظٸيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀَ رخٿنخّ ٳڀڄخ ٷ٠َ ًٿٺ ػڂ ڃَ٘ حٿٸيٸَُ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚطو ٷخٽ: ّخ أرخ رټَ ڃخ ڃن٬ٺ اً أًڃؤص اٿْٺ أڅ ٙ 
طټٌڅ ڃ٠ْض ٷخٽ: ٳٸخٽ أرٌ رټَ ٿڂ ّټن ٙرن أرِ ٷلخٳش أڅ ّئځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ِٗء ٳڀْٔزق حٿَؿخٽ ًٿْٜٴق حٿنٔخء. ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿڀنخّ اًح نخرټڂ ٳِ ٛٚطټڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ كڄخى كيػنِ ٫زْي حهلل رن ٫ڄَ  - 

٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ كڄخى ػڂ ٿٸْض أرخ كخُځ ٳليػنِ رو ٳڀڂ أنټَ ڃڄخ 
 كيػنِ ْٗجخ ٷخٽ:

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي حٿ٨يَ ٳؤطخىڂ ٻخڅ ٷظخٽ رْن رنِ ٫ڄًَ رن ٫ٌٱ ٳزڀٮ ًٿٺ حٿنزِ ٛڀَ ح-
ٿْٜڀق رْنيڂ ًٷخٽ ٿزٚٽ اڅ ك٠َص حٿٜٚس ًٿڂ آص ٳڄَ أرخ رټَ ٳڀْٜپ رخٿنخّ ٷخٽ: ٳڀڄخ 
ك٠َص حٿٜٚس أًڅ ػڂ أٷخځ ٳؤڃَ أرخ رټَ ٳظٸيځ ٳڀڄخ طٸيځ ؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ظٴض ٷخٽ: ٳڀڄخ ًٓڀڂ ٳڀڄخ ؿخء ٛٴق حٿنخّ ٷخٽ ًٻخڅ أرٌ رټَ اًح ىهپ ٳِ حٿٜٚس ٿڂ ّڀ
ٍآىڂ ٙ ّڄٔټٌڅ حٿظٴض ٳبًح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳؤًڃؤ اٿْو رْيه أڅ حڃ٠و 
ٷخٽ: ٳَؿ٪ أرٌ رټَ حٿٸيٸَُ ٷخٽ: ًطٸيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٷ٠َ ٌٍٓٽ 

ِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜٚس ٷخٽ: ّخ أرخ رټَ ڃخ ڃن٬ٺ اً أًڃؤص اٿْٺ أڅ طڄ٠ِ ٳ
ٛٚطٺ ٷخٽ: ٳٸخٽ ڃخ ٻخڅ ٙرن أرِ ٷلخٳش أڅ ّئځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ: 

 اًح نخرټڂ ٳِ حٿٜٚس ِٗء ٳڀْٔزق حٿَؿخٽ ًٿْٜٴٶ حٿنٔخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن أرِ كخُځ  - 

 ًٓڀڂ ٷخٽ:٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
اڅ ٿڀـنش رخرخ ّٸخٽ ٿو حٿَّخڅ ٷخٽ: ّٸخٽ ٌّځ حٿٸْخڃش أّن حٿٜخثڄٌڅ ىڀڄٌح اٿَ حٿَّخڅ ٳبًح -

 ىهپ آهَىڂ أٯڀٶ ًٿٺ حٿزخد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ رَ٘ رن حٿڄٴ٠پ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:حٓلٶ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
اڅ ٿڀـنش رخرخ ّي٫َ حٿَّخڅ ّٸخٽ ٌّځ حٿٸْخڃش أّن حٿٜخثڄٌڅ ٳبًح ىهڀٌه أٯڀٶ ٳڀڂ ّيهپ ڃنو -

 ٯَْىڂ ٷخٽ: ٳڀٸْض أرخ كخُځ ٳٔؤٿظو ٳليػنِ رو ٯَْ أنِ ٿليّغ ٫زي حٿَكڄن أكٴ٦.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃنٌٍٜ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن  - 

 كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أرِ
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 أنخ ًٻخٳپ حٿْظْڂ ٻيخطْن ٳِ حٿـنش ًأٗخٍ رخٿٔزخرش ًحٿ٤ٌَٓ ًٳَٵ رْنيڄخ ٷڀْٚ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ ٬ّٸٌد رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ  - 

 كخُځ أهزَنِ ٓيپ رن ٬ٓي:
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٌّځ هْزَ ٤٫ْٕن ىٌه حٿَحّش ٯيح ٍؿٚ ّٴظق حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-

٫ڀَ ّيّو ّلذ حهلل ًٌٍٓٿو ًّلزو حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ: ٳزخص حٿنخّ ّيًٻٌڅ ٿْڀظيڂ أّيڂ 
٤٬ّخىخ ٳڀڄخ أٛزق حٿنخّ ٯيًح ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڀيڂ َّؿٌ أڅ 

ٳٸخٽ: ىٌ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ّ٘ظټِ ٫ْنْو ٷخٽ: ٤٬ّخىخ ٷخٽ: ٳٸخٽ أّن ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ 
ٳـؤٍٓڀٌح اٿْو ٳؤطِ رو ٳزٜٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٫ْنْو ًى٫خ ٿو ٳزَأ كظَ 
ٻؤڅ ٿڂ ّټن رو ًؿ٪ ٳؤ٤٫خه حٿَحّش ٳٸخٽ ٫ڀِ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٷخطڀيڂ كظَ ّټٌنٌح ڃؼڀنخ ٳٸخٽ: 

ځ ًأهزَىڂ رڄخ ّـذ ٫ڀْيڂ ڃن حنٴٌ ٫ڀَ ٍٓڀٺ كظَ طنِٽ رٔخكظيڂ ػڂ حى٫يڂ اٿَ حٗٓٚ
 كٶ حهلل ٳْو ٳٌحهلل ٕڅ ّييُ حهلل رٺ ٍؿٚ ًحكيح هَْ ٿٺ ڃن أڅ ّټٌڅ ٿٺ كڄَ حٿن٬ڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ ٬ّٸٌد رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ  - 
 كخُځ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٓيٚ ّٸٌٽ:

٣َټڂ ٫ڀَ حٿلٌٝ ڃن ًٍى َٗد ًڃن ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: أنخ ٳ-
َِ أٷٌحځ أ٫َٳيڂ ٬ًَّٳٌنِ ػڂ ّلخٽ رْنِ ًرْنيڂ. ٷخٽ  َٗد ٿڂ ٨ّڄؤ ر٬يه أريح ًٿَْىڅ ٫ڀ
أرٌ كخُځ: ٳٔڄ٪ حٿن٬ڄخڅ رن أرِ ٫ْخٕ ًأنخ أكيػيڂ ىٌح حٿليّغ ٳٸخٽ: ىټٌح ٓڄ٬ض ٓيٚ 

ٳْٸٌٽ: انيڂ ڃنِ ّٸٌٽ ٷخٽ: ٳٸڀض ن٬ڂ ٷخٽ: ًأنخ أٗيي ٫ڀَ أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٿٔڄ٬ض ِّّي 
 ٳْٸخٽ انٺ ٙ طيٍُ ڃخ ٫ڄڀٌح ر٬يٹ ٳؤٷٌٽ ٓلٸخ ٓلٸخ ٿڄن ريٽ ر٬يُ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫ڄَ رن ٫ڀِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ كخُځ ٫ن  - 
 ٓيپ رن ٬ٓي ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ڃن طٌٻپ ٿِ ڃخ رْن ٿلْْو ًڃخ رْن ٍؿڀْو طٌٻڀض ٿو رخٿـنش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٫َْٔ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ  - 

 رن ٬ٓي حٕنٜخٍُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
أطِ رَ٘حد ٳَ٘د ڃنو ٫ًن ّڄْنو ٯٚځ ٫ًن ّٔخٍه حْٕٗخم ٳٸخٽ ٿڀٰٚځ أطؤًڅ ٿِ أڅ -

ٽ: ٳظڀو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو أ٤٫ِ ىئٙء ٳٸخٽ: ٙ ًحهلل ٙ أًػَ رنْٜزِ ڃنٺ أكيح ٷخ
 ًٓڀڂ ٳِ ّيه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ حرن أرِ كخُځ ٷخٽ: أهزَنِ  - 
 أرِ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي حٿٔخ٫يُ:

أڅ حڃَأس أطض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رزَىس ڃنٌٔؿش ٳْيخ كخْٗظخىخ ٷخٽ ٓيپ: -
ح: ن٬ڂ ىِ حٿ٘ڄڀش ٷخٽ: ن٬ڂ ٳٸخٿض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل نٔـض ىٌه ًىپ طيًٍڅ ڃخ حٿزَىس ٷخٿٌ

رْيُ ٳـجض ريخ ٕٻٌٔٻيخ ٳؤهٌىخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃلظخؿخ اٿْيخ ٳوَؽ ٫ڀْنخ 
ًانيخ ُٗحٍه ٳـٔيخ ٳٚڅ رن ٳٚڅ ٍؿپ ٓڄخه ٳٸخٽ: ڃخ أكٔن ىٌه حٿزَىس أٻٔنْيخ ّخ 

پ ٣ٌحىخ ًأٍٓپ ريخ اٿْو ٳٸخٽ ٿو حٿٸٌځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ن٬ڂ ٳڀڄخ ىه
ًحهلل ڃخ أكٔنض ٻْٔيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃلظخؿخ اٿْيخ ػڂ ٓؤٿظو اّخىخ ًٷي 
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٫ڄض أنو ٙ َّى ٓخثٚ ٳٸخٽ: ًحهلل انِ ڃخ ٓؤٿظو ٕٿزٔيخ ًٿټن ٓؤٿظو اّخىخ ٿظټٌڅ ٻٴنِ ٌّځ 
 أڃٌص ٷخٽ ٓيپ: ٳټخنض ٻٴنو ٌّځ ڃخص.

كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ىخًٍڅ رن  كيػنخ ٫زي حهلل - 
ڃ٬ًَٱ أنزؤنخ حرن ًىذ كيػنِ أرٌ ٛوَ أڅ أرخ كخُځ كيػو ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٓيپ رن ٬ٓي 

 ّٸٌٽ:
ٗييص ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃـڀٔخ ًٛٲ ٳْو حٿـنش كظَ حنظيَ ػڂ ٷخٽ -

 ٫ڀَ ٷڀذ رَ٘ ه٤َ ػڂ ٷَأ ىٌه ٳِ آهَ كيّؼو ٳْيخ ڃخ ٙ ٫ْن ٍأص ًٙ أًڅ ٓڄ٬ض ًٙ
حّٓش }طظـخٳَ ؿنٌريڂ ٫ن حٿڄ٠خؿ٪ ّي٫ٌڅ ٍريڂ هٌٳخ ٣ًڄ٬خ ًڃڄخ ٍُٷنخىڂ ّنٴٸٌڅ ٳٚ 

 ط٬ڀڂ نٴْ ڃخ أهٴِ ٿيڂ ڃن ٷَس أ٫ْن ؿِحء رڄخ ٻخنٌح ٬ّڄڀٌڅ{.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ نٌف رن ڃْڄٌڅ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن حرن ٗيخد أهزَنِ  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:ٓيپ رن ٬ٓي ٫ن 
 أنو ٻَه حٿڄٔخثپ ٫ًخريخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن  - 

 ٬ٓي ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٙ ِّحٽ حٿنخّ روَْ ڃخ ٫ـڀٌح حٿٴ٤َ.-
ىْڂ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن آلخٵ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٍر٬ِ رن ارَح - 

 أرِ كخُځ أڅ ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ:
ٍأّض ٳخ٣ڄش رنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ أكي أكَٷض ٷ٬٤ش ڃن كَْٜ ػڂ -

أهٌص طـ٬ڀو ٫ڀَ ؿَف ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌُ رٌؿيو ٷخٽ: ًأطِ رظَّ 
 ٳْو ڃخء ٳٰٔڀض ٫نو حٿيځ.

ِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ارَحىْڂ ٬ّنِ حرن ٬ٓي كيػنخ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
 ٗيخد ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ:

ؿخء ٫ٌّڄَ اٿَ ٫خٛڂ رن ٫يُ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٓپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍأّض -
ٍؿٚ ًؿي ڃ٪ حڃَأطو ٳٸظپ أّٸظپ رو أځ ٻْٲ ّٜن٪ ٷخٽ: ٳٔؤٽ ٫خٛڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄٔخثپ ٷخٽ ٳڀٸْو ٫ٌّڄَ ٳٸخٽ: ڃخ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬خد ٌٍٓٽ 
ٛن٬ض ٷخٽ: ڃخ ٛن٬ض أنٺ ٿڂ طؤطنِ روَْ ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬خد 
حٿڄٔخثپ ٳٸخٽ ٫ٌّڄَ ًحهلل ٓطْن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٖٓؤٿنو ٳؤطخه ٳٌؿيه ٷي 

يڄخ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٫ٌّڄَ ٿجن حن٤ڀٸض ريخ ّخ ٌٍٓٽ أنِٽ ٫ڀْو ٳْيڄخ ٷخٽ: ٳي٫خ ريڄخ ٳ٫ٚن رْن
حهلل ٿٸي ٻٌرض ٫ڀْيخ ٷخٽ: ٳٴخٍٷيخ ٷزپ أڅ ّؤڃَه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: 
ٳٜخٍص ٓنش ٳِ حٿڄظ٫ٚنْن ٷخٽ: ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرًَٜىخ ٳبڅ 

ٵ ًاڅ ؿخءص رو أكڄَ ؿخءص رو أٓلڂ أى٫ؾ حٿ٬ْنْن ٨٫ْڂ حٕٿْظْن ٳٚ أٍحه اٙ ٷي ٛي
 ٻؤنو ًكَس ٳٚ أٍحه اٙ ٻخًرخ ٷخٽ: ٳـخءص رو ٫ڀَ حٿن٬ض حٿڄټًَه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن اىٍّْ كيػنخ حرن آلخٵ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٓيپ  - 
 رن ٬ٓي حٿٔخ٫يُ ٷخٽ:
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ٿڄخ ٫ٙن ٫ٌّڄَ أهٌ رنِ حٿ٬ـٚڅ حڃَأطو ٷخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٧ڀڄظيخ اڅ أڃٔټظيخ ىِ -
 حٿ٤ٚٵ ًىِ حٿ٤ٚٵ ًىِ حٿ٤ٚٵ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن  - 
 ٬ٓي ٷخٽ:

ٓڄ٬ظو ّليع أڅ حڃَأس ؿخءص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿليّغ ٷخٽ: ٳيپ طٸَأ -
ًٌٍٓس ٻٌح ٷخٽ: ٳٸي  ڃن حٿٸَآڅ ْٗجخ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ڃخًح ٷخٽ: ٌٍٓس ٻٌح ًٻٌح ًٌٍٓس ٻٌح

 أڃڀټظيخ رڄخ ڃ٬ٺ ڃن حٿٸَآڅ ٷخٽ: ٳَأّظو ّڄ٠ِ ًىِ طظز٬و.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٓيپ رن  - 

 ٬ٓي:
أڅ ٍؿٚ ح٣ڀ٪ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٓظَ كـَطو ًٳِ ّي حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

أ٫ڀڂ أڅ ىٌح ّن٨َنِ كظَ آطْو ٿ٬٤نض رخٿڄيٍٍ ٳِ ٫ْنو ًىپ  ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃيٍٍ ٳٸخٽ: ٿٌ
 ؿ٬پ حٙٓظجٌحڅ اٙ ڃن أؿپ حٿزَٜ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٫ن حٿنزِ  - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ر٬ؼض أنخ ًحٿٔخ٫ش ٻيٌه ڃن ىٌه.-
كيػنخ أرٌ ٯٔخڅ ڃلڄي رن ڃ٤َٱ ٫ن أرِ كخُځ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي  - 

 ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
اڅ حٿَؿپ ٿ٬ْڄپ ر٬ڄپ أىپ حٿنخٍ ًانو ٿڄن أىپ حٿـنش ًاڅ حٿَؿپ ٿ٬ْڄپ ر٬ڄپ أىپ حٿـنش -

 ًانو ٿڄن أىپ حٿنخٍ ًانڄخ ح٫ٕڄخٽ رخٿوٌحطْڂ.
ًآڄخ٫ْپ رن ٫ڄَ ٷخٙ: كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف  - 

 كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي حٿٔخ٫يُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 اڅ ٻخڅ ٳٴِ حٿٴَّ ًحٿڄَأس ًٳِ حٿڄٔټن ٬ّنِ حٿ٘ئځ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ڃلڄي رن آلخٵ ٬ًّٸٌد كيػنخ  - 

٫زخّ رن ٓيپ رن ٬ٓي ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬خٛڂ رن ٫يُ:

حٷز٠يخ اٿْٺ كظَ طڀي ٫نيٹ ٳبڅ طڀيه أكڄَ ٳيٌ ٕرْو حٿٌُ حنظٴَ ڃنو ٿ٬ٌّڄَ ًاڅ ًٿيطو -
ٷ٢٤ حٿ٬َ٘ أٌٓى حٿڀٔخڅ ٳيٌ ٙرن حٿٔلڄخء ٷخٽ ٫خٛڂ: ٳڀڄخ ًٷ٪ أهٌطو اٿِ ٳبًح ٍأٓو 

َْٰٜ ػڂ أهٌص ٷخٽ ٬ّٸٌد رٴٸڄْو ٳبًح ىٌ أكْڄَ ڃؼپ حٿنزٸش ًحٓظٸزڀنِ ڃؼپ ٳًَس حٿلڄپ حٿ
 ٿٔخنو أٌٓى ڃؼپ حٿظڄَس ٷخٽ: ٳٸڀض: ٛيٵ حهلل ًٌٍٓٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع كيػنِ حٕٓڀڄِ ٬ّنِ ٫زي حهلل رن  - 
 ٷخٽ:٫خڃَ ٫ن ٫ڄَحڅ رن أرِ أنْ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي 

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓجپ ٫ن حٿڄٔـي حٿٌُ أْٓ ٫ڀَ حٿظٸٌٍ ٷخٽ: -
 ىٌ ڃٔـيُ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ڃ٬ْن كيػنخ ى٘خځ رن ٌّٓٲ ٫ن ڃ٬ڄَ  - 
ًكيػنخ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ ى٘خځ رن ٌّٓٲ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن 

 زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:ٓيپ رن ٬ٓي أڅ حٿن
 ّيهپ حٿـنش ڃن أڃظِ ٓز٬ٌڅ أٿٴخ أً ٷخٽ: ٓز٬ڄخثش أٿٲ رَْٰ كٔخد.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ ٫َْٔ رن ٌّنْ كيػنخ ڃ٬ٜذ رن  - 

 ػخرض ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي حٿٔخ٫يُ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٴش ًٙ هَْ ٳْڄن ٙ ّؤٿٲ ًٙ ُّئٿٲ.حٿڄئڃن ڃؤٿ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٤َٱ ٫ن أرِ كخُځ  - 

 ٫ن ٓيپ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 ڃنزَُ ٫ڀَ ط٫َش ڃن ط٩َ حٿـنش ٳٸڀض ٿو: ًڃخ حٿظ٫َش ّخ أرخ حٿ٬زخّ ٷخٽ: حٿزخد.-
كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿيخٗڄِ ًآلخٵ رن ٫َْٔ ٷخٙ: كيػنخ ٫زي حهلل  - 

كيػنخ ٬ْٓي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

اڅ ٿڀٜخثڄْن رخرخ ٳِ حٿـنش ّٸخٽ ٿو حٿَّخڅ ٙ ّيهپ ڃنو ٯَْىڂ اًح ىهپ آهَىڂ أٯڀٶ ڃن -
 ٿڂ ٨ّڄؤ أريح.ىهپ ڃنو َٗد ًڃن َٗد ڃنو 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ نٌف كيػنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٓيپ رن  - 
 ٬ٓي حٿٔخ٫يُ ٷخٽ:

 ٻَه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄٔخثپ ٫ًخريخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ رن حٿـَحف كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ  - 

كڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي حٿٔخ٫يُ أڅ ٌٍٓٽ رن ٬ٓي ٫ًزي حٿَ
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٯيًس أً ًٍكش ٳِ ٓزْپ حهلل هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي  - 

پ رن ٬ٓي ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٫ًزي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓي
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 حٿظٔزْق ٳِ حٿٜٚس ٿڀَؿخٽ ًحٿظٜٴْٶ ٿڀنٔخء.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ًآلخٵ رن ٌّٓٲ حٍُٕٵ  - 

ٷخٙ: كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ:

 ٽ حٿنخّ روَْ ڃخ ٫ـڀٌح حٿٴ٤َ.ٙ ِّح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رَ٘ رن حٿڄٴ٠پ كيػنخ أرٌ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي  - 

 ٷخٽ:
 ٻنخ نٸْپ ًنظٰيٍ ر٬ي حٿـڄ٬ش ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش أنزؤنخ أرٌ كخُځ ٫ن  - 

 پ رن ٬ٓي:ٓي
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أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ رنِ ٫ڄًَ رن ٫ٌٱ ٳِ ٿلخء أُ هٜخځ ٻخڅ -
رْنيڂ ٿْٜڀق رْنيڂ ٳلخنض حٿٜٚس ٳٸخٽ رٚٽ ٕرِ رټَ: أٷْڂ ًطٜڀِ رخٿنخّ ٳٸخٽ أرٌ رټَ 
ن٬ڂ ٳؤٷخځ رٚٽ ًطٸيځ أرٌ رټَ ٿْٜڀِ رخٿنخّ ٳـخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوَٵ 

ق حٿٸٌځ ًٻخڅ أرٌ رټَ ٙ ّټخى ّڀظٴض ٳِ حٿٜٚس ٳڀڄخ أٻؼًَح حٿظٴض أرٌ رټَ حٿٜٴٌٱ ٳٜٴ
ٳبًح ىٌ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوَٵ حٿٜٴٌٱ ٳظؤهَ أرٌ رټَ ًأًڃؤ اٿْو 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ڃټخنٺ ٳظؤهَ أرٌ رټَ ًطٸيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٷخٽ: ّخ أرخ رټَ ڃخ رخٿٺ اًح أًڃؤص اٿْٺ ٿڂ طٸڂ ٷخٽ: ڃخ  ًٓڀڂ ٳٜڀَ ريڂ ٳڀڄخ ٷ٠َ ٛٚطو
ٻخڅ ٙرن أرِ ٷلخٳش أڅ ّئځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ: ڃخ ٿټڂ اًح نخرټڂ أڃَ ٛٴلظڂ ٓزلٌح ٳبڅ حٿظٜٴْق ٿڀنٔخء.
ڃخٿٺ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن  - 

 ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ:
ٻخڅ حٿنخّ ّئڃًَڅ أڅ ٬٠ٌّح حٿْڄنَ ٫ڀَ حٿٍَْٔ ٳِ حٿٜٚس ٷخٽ أرٌ كخُځ: ًٙ أ٫ڀڂ -

 اٙ ّنڄِ ًٿٺ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ّنڄِ َّٳ٬و اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
ٵ أنزؤنخ ڃخٿٺ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ: ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ًكيػنخ آلخ - 

 ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي: أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخءطو حڃَأس ٳٸخٿض:
ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٷي ًىزض نٴِٔ ٿٺ ٳٸخڃض ٷْخڃخ ٣ٌّٚ ٳٸخځ ٍؿپ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل -

ًُؿنْيخ اڅ ٿڂ ّټن ٿٺ ريخ كخؿش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ ٫نيٹ ڃن 
خه ٳٸخٽ: ڃخ ٫نيُ اٙ اُحٍُ ىٌح ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ِٗء طٜيٷيخ اّ

أ٤٫ْظيخ اُحٍٹ ؿڀٔض ًٙ اُحٍ ٿٺ ٳخٿظڄْ ْٗجخ ٳٸخٽ: ڃخ حؿي ْٗجخ ٳٸخٽ: حٿظڄْ ًٿٌ 
هخطڄخ ڃن كيّي ٳخٿظڄْ ٳڀڂ ّـي ْٗجخ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ ڃ٬ٺ ڃن 

حٿٌٍٔ ّٔڄْيخ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  حٿٸَآڅ ِٗء ٷخٽ: ن٬ڂ ٌٍٓس ٻٌح ًٌٍٓس ٻٌح
 ًٓڀڂ: ٷي ًُؿظټيخ رڄخ ڃ٬ٺ ڃن حٿٸَآڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ: ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن حرن ٗيخد ًكيػنخ  - 
آلخٵ رن ٫َْٔ أهزَنِ ڃخٿٺ ٫ن حرن ٗيخد أڅ ٓيپ رن ٬ٓي أهزَه: أڅ ٫ٌّڄَ 

 ٜخٍُ ٳٸخٽ:حٿ٬ـٚنِ ؿخء اٿَ ٫خٛڂ رن ٫يُ حٕن
ّخ ٫خٛڂ أٍأّض ٍؿٚ ًؿي ڃ٪ حڃَأطو ٍؿٚ أّٸظڀو ٳظٸظڀٌنو أځ ٻْٲ ّٴ٬پ ٓپ ٿِ ٫ن -

ًٿٺ ّخ ٫خٛڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٽ ٫خٛڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
٫ن ًٿٺ ٳټَه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄٔخثپ ٫ًخريخ كظَ ٻزَ ٫ڀَ ٫خٛڂ ڃڄخ 

خ ٓڄ٪ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٍؿ٪ ٫خٛڂ اٿَ أىڀو ّٔڄ٪ ٷخٽ آلخٵ ڃ
ؿخءه ٫ٌّڄَ ٳٸخٽ: ّخ ٫خٛڂ ڃخًح ٷخٽ ٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫خٛڂ 
ٿ٬ٌّڄَ ٿڂ طؤطنِ روَْ ٳټَه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄٔؤٿش حٿظِ ٓؤٿظو ٫نيخ ٳٸخٽ 

ٳؤٷزپ ٫ٌّڄَ ٫ٌّڄَ كظَ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٫ٌّڄَ ًحهلل ٙ أنظيِ كظَ أٓؤٿو ٫نيخ 
ًٓڀڂ ٢ًٓ حٿنخّ ٳٸخٽ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍأّض ٍؿٚ ًؿي ڃ٪ حڃَأطو 
ٍؿٚ أّٸظڀو ٳْٸظڀٌنو أځ ٻْٲ ّٴ٬پ ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي أنِٽ حهلل 

ًأنخ ڃ٪ حٿنخّ ٫ني ٌٍٓٽ  ٳْٺ ًٳِ ٛخكزظٺ ٳخًىذ ٳخثض ريخ ٷخٽ ٓيپ رن ٬ٓي ٳظ٫ٚنخ
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حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٳَٯخ ٷخٽ ٫ٌّڄَ: ٻٌرض ٫ڀْيخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أڃٔټظيخ 
 ٳ٤ڀٸيخ ػٚػخ ٷزپ أڅ ّؤڃَه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ: ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن أرِ كخُځ رن ىّنخٍ  - 
 ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي:

څ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىذ اٿَ نزِ ٫ڄًَ رن ٫ٌٱ ٿْٜڀق رْنيڂ ٳٌٻَ أ-
حٿليّغ ٷخٽ: ٳؤٗخٍ اٿْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ أڃټغ ڃټخنٺ ٳَٳ٪ أرٌ رټَ 
ّيّو اٿَ حٿٔڄخء ٳلڄي حهلل ٫ڀَ ڃخ أڃَه رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ًٿٺ ػڂ 

ٳِ حٿٜٲ ًطٸيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀَ حٓظؤهَ أرٌ رټَ كظَ حٓظٌٍ 
 ٳٌٻَ ڃؼڀو ڃ٬نَ كيّغ كڄخى رن ٓڀڄش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي كيػنِ ٫ٸْپ رن هخٿي ٫ن  - 
 حرن ٗيخد ٫ن ٓيپ أنو ٷخٽ:

أٍأّض  اڅ ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ ؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل-
ٍؿٚ ًؿي ڃ٪ حڃَأطو ٍؿٚ أّٸظڀو ٷخٽ: ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳِ ٗؤنو ڃخ ًٻَ ٳِ حٿٸَآڅ 
ڃن حٿظ٫ٚن ٳٸخٽ: ٷي ٷ٠َ ٳْٺ ًٳِ حڃَأطٺ ٷخٽ: ٳظ٫ٚنخ ًأنخ ٗخىي ػڂ ٳخٍٷيخ ٫ني ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
نِ حرن ٫ڄَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّ - 

 حٿ٬زخّ رن ٓيپ حٿٔخ٫يُ ٫ن أرْو:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٔظني اٿَ ؿ٩ٌ ٳٸخٽ: ٷي ٻؼَ حٿنخّ ًٿٌ ٻخڅ ٿِ -

ِٗء ٬ّنِ أٷ٬ي ٫ڀْو ٷخٽ ٫زخّ ٳٌىذ أرِ ٳٸ٤٪ ٫ْيحڅ حٿڄنزَ ڃن حٿٰخرش ٷخٽ: ٳڄخ أىٍُ 
 ٫ڄڀيخ أرِ أً حٓظ٬ڄڀيڄخ.

كيػنخ ٍر٬ِ رن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن آلخٵ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
 ٫زي حٿَكڄن رن ڃ٬خًّش ٫ن حرن أرِ ًثخد ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ:

ڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗخىَح ّيّو ٷ٢ ّي٫ٌ ٫ڀَ ڃنزَ ًٙ ٯَْه ڃخ -
 ٻخڅ ّي٫ٌ اٙ ٠ّ٪ ّيّو كًٌ ڃنټزْو ًَّْ٘ رؤٛز٬و اٗخٍس.

كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن أرِ ٓڀڄش ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل - 
 حٿِىَُ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي حٿٔخ٫يُ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫يُ ٷخٽ:

ؿخءه ٫ٌّڄَ ٍؿپ ڃن رنِ ٫ـٚڅ ٳٸخٽ: ّخ ٫خٛڂ أٍأّض ٍؿٚ ًؿي ڃ٪ حڃَأطو ٍؿٚ -
ٽ أّٸظڀو ٳْٸظڀٌنو أځ ٻْٲ ّٜن٪ ٓپ ٿِ ّخ ٫خٛڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤ

٫خٛڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًٿٺ ٳټَه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
حٿڄٔخثپ ٫ًخريخ كظَ ٻزَ ٫ڀَ ٫خٛڂ ڃخ ٓڄ٪ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ 
ڃ٬نَ كيّغ ڃخٿٺ اٙ أنو ٷخٽ ٳ٤ڀٸيخ ٷزپ أڅ ّؤڃَه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳټخڅ 

 ڄظ٫ٚنْن.ٳَحٷو اّخىخ ٓنش ٳِ حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ حٿ٤٬خٱ رن هخٿي كيػنخ أرٌ كخُځ ٫ن  - 

 ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٸٌٽ:
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ٯيًس ٳِ ٓزْپ حهلل هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ ًًٍكش ٳِ ٓزْپ حهلل هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ -
 ن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ.ًڃٌٟ٪ ١ٌٓ ٳِ حٿـنش هَْ ڃ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٤َٱ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ  - 
 رن ٬ٓي أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 ًٍكش ٳِ ٓزْپ حهلل ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ڄَ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ  - 

 رن ٬ٓي أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٙ ِّحٽ حٿنخّ روَْ ڃخ ٫ـڀٌح حٿٴ٤َ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ حٿٴ٠ْپ ٬ّنِ حرن ٓڀْڄخڅ كيػنخ  - 

 ڃلڄي ٬ّنِ حرن أرِ ّلَْ ٫ن أڃو ٷخٿض: ٓڄ٬ض ٓيپ رن ٬ٓي حٿٔخ٫يُ ّٸٌٽ:
 ڀڂ رْيُ ڃن ر٠خ٫ش.ٓٸْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن حٿٴ٠ْپ ٬ّنِ حرن ٓڀْڄخڅ كيػنخ ڃلڄي رن  - 

 أرِ ّلَْ ٫ن حٿ٬زخّ رن ٓيپ رن ٬ٓي حٿٔخ٫يُ ٫ن أرْو ٷخٽ:
ٻنض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿونيٵ ٳؤهٌ حٿټَُّن ٳلٴَ رو ٳٜخىٱ كـَح -

ٷخٽ: ٟلټض ڃن نخّ ّئطَ ريڂ ڃن ٷزپ حٿڄَ٘ٵ ٳ٠لٺ ٷْپ: ڃخ ٠ّلټٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 
 ٳِ حٿنټٌٽ ّٔخٷٌڅ اٿَ حٿـنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٤َٱ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ  - 
 رن ٬ٓي ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 ر٬ؼض ًحٿٔخ٫ش ىټٌح ًأٗخٍ رؤٛز٬ْو حٿٔزخرش ًحٿ٤ٌَٓ.-
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن رن حٿڄؼنَ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن أرِ ٓڀڄش كيػنخ  - 

٫ن أرِ كخُځ حٿٸخٙ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي حٿٔخ٫يُ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٷخٽ:

أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ آص ٳٸخٽ: اڅ رنِ ٫ڄًَ رن ٫ٌٱ ٷي حٷظظڀٌح ًطَحڃٌح -
ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْٜڀق رْنيڂ ًكخنض حٿٜٚس ٳـخء رخٿلـخٍس ٳوَؽ اٿْيڂ ٍ

رٚٽ اٿَ أرِ رټَ حٿٜيّٶ ٍِٟ حهلل ٫نو ٳٸخٽ: أطٜڀِ ٳؤٷْڂ حٿٜٚس ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ٳؤٷخځ 
رٚٽ حٿٜٚس ًطٸيځ أرٌ رټَ ٳڀڄخ ىهپ ٳِ حٿٜٚس ًٛٲ حٿنخّ ًٍحءه ؿخء ٌٍٓٽ حهلل 

حٿٜٴٌٱ كظَ رڀٮ حٿٜٲ حًٕٽ ػڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن كْغ ًىذ ٳـ٬پ ّظوڀپ 
ًٷٲ ًؿ٬پ حٿنخّ ّٜٴٸٌڅ ٿْئًنٌح أرخ رټَ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ أرٌ 
رټَ ٙ ّڀظٴض ٳِ حٿٜٚس ٳڀڄخ أٻؼًَح ٫ڀْو حٿظٴض ٳبًح ىٌ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ّيّو ٻؤنو ّي٫ٌ  هڀٴو ڃ٪ حٿنخّ ٳؤٗخٍ اٿْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حػزض ٳَٳ٪
ػڂ حٓظؤهَ حٿٸيٸَُ كظَ ؿخء حٿٜٲ ٳظٸيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀَ رخٿنخّ 
ٳڀڄخ ٳَ٭ ڃن ٛٚطو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ رخٿټڂ ًنخرټڂ ِٗء ٳِ 
ٛٚطټڂ ٳـ٬ڀظڂ طٜٴٸٌڅ اًح نخد أكيٻڂ ِٗء ٳِ ٛٚطو ٳڀْٔزق حٿظٔزق ٿڀَؿخٽ 

ٷخٽ ٕرِ رټَ ٿڂ ٍٳ٬ض ّيّٺ ڃخ ڃن٬ٺ أڅ طؼزض كْن أَٗص اٿْٺ ًحٿظٜٴْٶ ٿڀنٔخء ػڂ 
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ٷخٽ: ٍٳ٬ض ّيُ ٕنِ كڄيص ٫ڀَ ڃخ ٍأّض ڃنٺ ًٿڂ ّټن ّنزِٰ ٙرن أرِ ٷلخٳش أڅ ّئځ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ڃلڄي رن ٫زي  - 
 ٓيپ رن ٬ٓي حٕنٜخٍُ: حهلل رن ڃخٿٺ ٫ن

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٔڀڂ ٳِ ٛٚطو ٫ن ّڄْنو ٫ًن ّٔخٍه كظَ -
 ٍَّ رْخٝ هيّو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ رټَ رن ٌٓحىس ٫ن ًٳخء  - 
 حٿلڄَُْ؟؟ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ٺ ٻظخد حهلل ّظ٬ڀڄو حٌٕٓى ًحٕكڄَ ًحٕرْٞ ط٬ڀڄٌح ٷزپ أڅ ّؤطِ ُڃخڅ ّظ٬ڀڄو نخّ ٳْ-
 ًٙ ّـخًُ طَحٷْيڂ ًّٸٌڃٌنو ٻڄخ ّٸٌځ حٿٔيڂ ٳْظ٬ـڀٌڅ أؿَه ًٙ ّظؤؿڀٌنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ أرٌ حٿڄنٌٍ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ  - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:رن ٬ٓي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 اڅ ٻخڅ حٿ٘ئځ ٳٴِ حٿڄَأس ًحٿٴَّ ًحٿڄٔټن.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٽ: - 
ٷَة ٫ڀَ ڃخٿٺ أرٌ كخُځ ٫ن ٓپ رن ٬ٓي أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطِ رَ٘حد -

ٙء ٳَ٘د ڃنيو ٫ًن ّڄْنو ٯٚځ ٫ًن ٗڄخٿو حْٕٗخم ٳٸخٽ ٿڀٰٚځ أطؤًڅ ٳِ أڅ أ٤٫ِ ىئ
 ٳٸخٽ: ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٻنض ًٕػَ رنْٜزِ ڃنٺ أكيح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٜخځ رن هخٿي ًأرٌ حٿن٠َ ٷخٙ: كيػنخ حٿ٤٬خٱ رن  - 
هخٿي ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 

 :أرٌ حٿن٠َ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ڃي رن ٫زي حهلل رن ڃخٿٺ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي حٕنٜخٍُ:

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٔڀڂ ٳِ ٛٚطو ٫ن ّڄْنو ٫ًن ّٔخٍه كظَ -
 ٍَّ رْخٝ هيّو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ رټَ رن ٌٓحىس ٫ن ًٳخء  - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:حٿلڄَُْ؟؟ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي أڅ ٌٍٓٽ حهلل 

ٳْٺ ٻظخد حهلل ّظ٬ڀڄو حٌٕٓى ًحٕكڄَ ًحٕرْٞ ط٬ڀڄٌح ٷزپ أڅ ّؤطِ ُڃخڅ ّظ٬ڀڄو نخّ -
 ًٙ ّـخًُ طَحٷْيڂ ًّٸٌڃٌنو ٻڄخ ّٸٌځ حٿٔيڂ ٳْظ٬ـڀٌڅ أؿَه ًٙ ّظؤؿڀٌنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ أرٌ حٿڄنٌٍ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ  - 
 ٬ٓي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: رن
 اڅ ٻخڅ حٿ٘ئځ ٳٴِ حٿڄَأس ًحٿٴَّ ًحٿڄٔټن.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٽ: - 
ٷَة ٫ڀَ ڃخٿٺ أرٌ كخُځ ٫ن ٓپ رن ٬ٓي أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطِ رَ٘حد -

ٿڀٰٚځ أطؤًڅ ٳِ أڅ أ٤٫ِ ىئٙء  ٳَ٘د ڃنيو ٫ًن ّڄْنو ٯٚځ ٫ًن ٗڄخٿو حْٕٗخم ٳٸخٽ
 ٳٸخٽ: ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٻنض ًٕػَ رنْٜزِ ڃنٺ أكيح.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٜخځ رن هخٿي ًأرٌ حٿن٠َ ٷخٙ: كيػنخ حٿ٤٬خٱ رن  - 
هخٿي ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 

 ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:أرٌ حٿن٠َ: ٷخٽ ٍ
ٯيًس ٳِ ٓزْپ حهلل هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ ًًٍكش ٳِ ٓزْپ حهلل هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ -

 ًڃٌٟ٪ ١ٌٓ ٳِ حٿـنش ٷخٽ أرٌ حٿن٠َ: ڃن حٿـنش هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ.
ن رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ كيػنخ ٫زي حٿَكڄ - 

 حٿْٰٔپ ٫ن كڄِس رن أرِ أْٓي ٫ن أرْو ٫ًزخّ رن ٓيپ ٫ن أرْو ٷخٙ:
ڃَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخد ٿنخ ٳوَؿنخ كظَ حن٤ڀٸنخ اٿَ كخث٢ ّٸخٽ -

ٿو: حٿ١ٌ٘ كظَ اًح حنظيْنخ اٿَ كخث٤ْن ؿڀٔنخ رْنيڄخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٌنْش ٳ٬ِٿض ٳِ رْض ٳِ حٿنوپ أڃْڄش حرنش حٿن٬ڄخڅ رن حؿڀٌٔح ًىهپ ىٌ ًأطِ رخٿـ

َٗحكْپ ًڃ٬يخ ىحّش ٿيخ ٳڀڄخ ىهپ ٫ڀْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ىزِ ٿِ 
نٴٔٺ ٷخٿض: ًىپ طيذ حٿڄڀټش نٴٔيخ ٿڀٌٔٷش ٷخٽ أرِ ًٷخٽ ٯَْ أرِ أكڄي حڃَأس ڃن رنِ 

ٿٸي ٫ٌص رڄ٬خً ػڂ هَؽ ٫ڀْنخ ٳٸخٽ: حٿـٌڅ ّٸخٽ ٿيخ أڃْنش ٷخٿض: انِ أ٫ًٌ رخهلل ڃنٺ ٷخٽ: 
 ّخ أرخ أْٓي حٻٔيخ ٳخٍْٓظْن ًأٿلٸيخ رؤىڀيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٫َْٔ أهزَنِ ڃخٿٺ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن  - 
 ٓيپ رن ٬ٓي أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٙ ِّحٽ حٿنخّ روَْ ڃخ ٫ـڀٌح حٿٴ٤َ.-
رِ كيػنخ آلخٵ رن ٫َْٔ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن أرِ كخُځ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 أرْو ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي:
أنو ٓجپ ٫ن حٿڄنزَ ڃن أُ ٫ٌى ىٌ ٷخٽ: أڃخ ًحهلل انِ ٫َٕٱ ڃن أُ ٫ٌى ىٌ ًأ٫َٱ -

ڃن ٫ڄڀو ًأُ ٌّځ ٛن٪ ًأُ ٌّځ ًٟ٪ ًٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًٽ ٌّځ ؿڀْ 
ًٓڀڂ اٿَ حڃَأس ٿيخ ٯٚځ نـخٍ ٳٸخٽ ٿيخ: ڃَُ ٯٚڃٺ ٫ڀْو أٍٓپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

حٿنـخٍ أڅ ٬ّڄپ ٿِ أ٫ٌحىح أؿڀْ ٫ڀْيخ اًح ٻڀڄض حٿنخّ ٳؤڃَطو ٳٌىذ اٿَ حٿٰخرش ٳٸ٤٪ 
٣َٳخء ٳ٬ڄپ حٿڄنزَ ػٚع ىٍؿخص ٳؤٍٓڀض رو اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٟ٪ ٳِ 

ْو ػڂ ٍٻ٪ ػڂ نِٽ ڃ٬ٌٟو ىٌح حٿٌُ طًَڅ ٳـڀْ ٫ڀْو أًٽ ٌّځ ًٟ٪ ٳټزَ ىٌ ٫ڀ
حٿٸيٸَُ ٳٔـي ًٓـي حٿنخّ ڃ٬و ػڂ ٫خى كظَ ٳَ٭ ٳڀڄخ حنَٜٱ ٷخٽ: ّخ أّيخ حٿنخّ انڄخ 
ٳ٬ڀض ىٌح ٿظؤطڄٌح رِ ًٿظ٬َڀڄٌح ٛٚطِ ٳٸْپ ٿٔيپ ىپ ٻخڅ ڃن ٗؤڅ حٿـ٩ٌ ڃخ ّٸٌٽ حٿنخّ 

 ٷخٽ: ٷي ٻخڅ ڃنو حٿٌُ ٻخڅ.
٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ - 

رن ىّنخٍ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي حٿٔخ٫يُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٷخٽ:

ٍرخ١ ٌّځ ٳِ ٓزْپ حهلل هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٫ڀْيخ ًحٿًَكش ًَّكيخ حٿ٬زي ٳِ ٓزْپ حهلل أً -
 حٿينْخ ًڃخ ٫ڀْيخ. حٿٰيًس هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٫ڀْيخ ًڃٌٟ٪ ١ٌٓ أكيٻڂ ٳِ حٿـنش هَْ ڃن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل  - 
 رن ىّنخٍ ٫ن أرِ كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:



   

 

 

Page 454 of 605 

 الجزءالخامس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

َِ َٗد ًڃن َٗد ٿڂ ٨ّڄؤ أريح أرَٜص حڅ ٙ - أنخ ٳ٣َټڂ ٫ڀَ حٿلٌٝ ڃن ًٍى ٫ڀ
َِ أٷٌحځ أ٫َٳيڂ ٬ًَّٳٌنِ ػڂ ّلخٽ رْنِ ًرْنيڂ ٷخٽ: ٳٔڄ٬نِ حٿن٬ڄخڅ رن أرِ  َّى ٫ڀ

٫ْخٕ أكيع رو ٳٸخٽ: ًأٗيي أڅ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ِّّي ٳْو ٳْٸٌٽ ًأٷٌٽ: انيڂ أڃظِ أً 
ڃنِ ٳْٸخٽ انٺ ٙ طيٍُ ڃخ أكيػٌح ر٬يٹ أً ڃخ ريٿٌح ر٬يٹ ٳؤٷٌٽ ٓلٸخ ٓلٸخ ٿڄن ريٽ 

 ر٬يُ.
ِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٫ڄَحڅ رن ِّّي حٿٸ٤خڅ رَُٜ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 كخُځ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 اڅ ڃنزَُ ىٌح ٫ڀَ ط٫َش ڃن ط٩َ حٿـنش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ڃٔڀڂ ٫ن ٫زخى رن آلخٵ ٫ن  - 

 أرِ كخُځ كيػنِ ٓيپ رن ٬ٓي:
أڅ ٍؿٚ ڃن أٓڀڂ ؿخء اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: انو ٷي ُنَ رخڃَأس ٓڄخىخ -

ٳؤٍٓپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿڄَأس ٳي٫خىخ ٳٔؤٿيخ ٫ڄخ ٷخٽ: ٳؤنټَص ٳليه 
 ًطَٻيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ ٬ّٸٌد رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ  - 
 پ رن ٬ٓي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:كخُځ ٫ن ٓي

اڅ أىپ حٿـنش ٿْظَحءًڅ حٿَٰٳش ٳِ حٿـنش ٻڄخ طَحءًڅ حٿټٌٻذ ٳِ حٿٔڄخء ٷخٽ: ٳليػض -
رٌٿٺ حٿن٬ڄخڅ رن أرِ ٫ْخٕ ٳٸخٽ: ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ّٸٌٽ: ٻڄخ طَحءًڅ حٿټٌٻذ 

 حٿيٍُ ٳِ حٕٳٶ حٿَ٘ٷِ أً حٿَٰرِ.
أرِ كيػنخ أكڄي رن حٿلـخؽ كيػنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ڃ٬ٜذ رن ػخرض  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

كيػنِ أرٌ كخُځ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٓيپ رن ٬ٓي حٿٔخ٫يُ ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٷخٽ:

اڅ حٿڄئڃن ڃن أىپ حّٗڄخڅ رڄنِٿش حٿَأّ ڃن حٿـٔي ّؤٿڂ حٿڄئڃن ٕىپ حّٗڄخڅ ٻڄخ ّؤٿڂ -
 حٿـٔي ٿڄخ ٳِ حٿَأّ.

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن رټَ رن ٌٓحىس كيػنخ ٫ز - 
 ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي حٕنٜخٍُ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿظَٻزن ٓنن ڃن ٻخڅ ٷزڀټڂ ڃؼٚ رڄؼپ.-
ڀڄِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ؿڄْپ حٕٓ - 

 ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
حٿڀيڂ ٙ ّيٍٻنِ ُڃخڅ ًٙ طيٍٻٌح ُڃخنخ ٙ ّظز٪ ٳْو حٿ٬ڀْڂ ًٙ ّٔظلَ ٳْو ڃن حٿلڀْڂ -

 ٷڀٌريڂ ٷڀٌد ح٫ٕخؿڂ ًأٿٔنظيڂ أٿٔنش حٿ٬َد.
ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ ٫ٍُ - 

 ٫ڄًَ رن ؿخرَ ٫ن ٓيپ رن ٬ٓي ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 ٙ طٔزٌح طز٬خ ٳبنو ٷي ٻخڅ أٓڀڂ.-
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 كيّغ أرِ ُّي ٫ڄًَ رن أه٤ذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنخ كْٔن كيػنِ أرٌ نيْٺ كيػنِ  - 

 نٜخٍُ ٷخٽ:أرٌ ُّي ٫ڄًَ رن أه٤ذ حٕ
حٓظٔٸَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخء ٳؤطْظو رٸيف ٳْو ڃخء ٳټخنض ٳْو ٬َٗس -

 ٳؤهٌطيخ ٳٸخٽ: حٿڀيڂ ؿِڄڀو ٷخٽ: ٳَأّظو ًىٌ حرن أٍر٪ ًط٬ْٔن ٿْْ ٳِ ٿلْظو ٬َٗس ر٠ْخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ كْٔن رن ًحٷي ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ  - 

 ٺ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض أرخ ُّي ٫ڄًَ رن أه٤ذ ٷخٽ:نيْ
ٍأّض حٿوخطڂ حٿٌُ رْن ٻظٴِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻَؿپ ٷخٽ: رؤٛز٬و حٿؼٚػش -

 ىټٌح ٳڄٔلظو رْيُ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن حٿلٔن ٬ّنِ حرن ٗٸْٶ كيػنِ حٿلْٔن رن  - 

 ٷخٽ: ًحٷي كيػنخ أرٌ نيْٺ حُٕىُ ٫ن ٫ڄًَ رن أه٤ذ
حٓظٔٸَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطْظو ربنخء ٳْو ڃخء ٬َٗس ٳَٳ٬ظيخ ػڂ نخًٿظو -

 ٳٸخٽ: حٿڀيڂ ؿِڄڀو ٷخٽ: ٳَأّظو ر٬ي ػٚع ًط٬ْٔن ٓنش ًٿلْظو ٬َٗس ر٠ْخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ طڄْڂ رن ڃَرٞ ٷخٽ:  - 

 ٓڄ٬ض أرخ ُّي ّٸٌٽ:
ٷخطڀض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚع ٫َ٘س ڃَس ٷخٽ ٬ٗزش ًىٌ ؿي ٫ٍِس -

 ىٌح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ رن نَْٜ حٿٴٔخ٤ْ٣ِ ٷخٽ: ًٿڂ أٓڄ٪ ڃنو ٯَْه  - 

ٷخٽ: كيػنخ ٷَس رن هخٿي ٫ن أنْ رن َّْٓن كيػنِ أرٌ ُّي رن أه٤ذ ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ 
 ٓڀڂ:ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً

 ؿَڄڀٺ حهلل ٷخٽ أنْ ًٻخڅ ٍؿٚ ؿڄْٚ كٔن حٿٔڄض.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ أنزؤنخ هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن  - 

 ٍؿپ ڃن ٷٌڃو ٷخٽ هخٿي أكٔزو ٫ڄًَ رن نـيحڅ ٫ن أرِ ُّي حٕنٜخٍُ ٷخٽ:
خٍح ٳٸخٽ: ڃن ٛن٪ ىٌح أً ڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن ىًٍ حٕنٜخٍ ٳٌؿي ٷظ-

ٻڄخ ٷخٽ: ٗٺ آڄخ٫ْپ ٳوَؽ ٍؿپ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح ٌّځ حٿڀلڂ ٳْو ٻَّو ًانِ 
٫ـڀض نْٔټظِ ٷخٽ: ٳؤ٫ي ٷخٽ: ًحهلل ڃخ ٫نيُ اٙ ؿ٩ٌ أً كڄپ ڃن حٿ٠ؤڅ ٷخٽ: ٳخًرلو 

 ًٙ ّـِة ؿ٩ٌ ٫ن أكي ر٬يٹ.
كيػنخ هخٿي حٿلٌحء كيػنخ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرِ  - 

 ٷٚرش ٫ن ٫ڄًَ رن رـيحڅ ٫ن أرِ ُّي حٕنٜخٍُ ٷخٽ:
 ڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن أ٧يَ ىّخٍنخ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خٛڂ كيػنخ ٫ٍِس رن ػخرض كيػنخ ٫ڀزخء رن أكڄَ  - 

 حٿْ٘ټَُ كيػنخ أرٌ ُّي حٕنٜخٍُ ٷخٽ:
ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿٜزق ػڂ ٬ٛي حٿڄنزَ ٳو٤زنخ كظَ -

ك٠َص حٿ٨يَ ػڂ نِٽ ٳٜڀَ حٿ٨يَ ػڂ ٬ٛي حٿڄنزَ ٳو٤زنخ كظَ ك٠َص حٿ٬َٜ ػڂ 
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نِٽ ٳٜڀَ حٿ٬َٜ ٳ٬ٜي حٿڄنزَ ٳو٤زنخ كظَ ٯخرض حٿ٘ڄْ ٳليػنخ رڄخ ٻخڅ ًڃخ ىٌ ٻخثن 
 ٳؤ٫ڀڄنخ أكٴ٨نخ.

أرِ كيػنخ أرٌ ٫خٛڂ كيػنخ ٫ٍِس كيػنخ ٫ڀزخء رن أكڄَ كيػنخ أرٌ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
 ُّي ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ّخ أرخ ُّي أىڅ ڃنِ ًحڃٔق ٧يَُ ًٻ٘ٲ ٧يَه ٳڄٔلض ٧يَه ًؿ٬ڀض حٿوخطڂ رْن -
 أٛخر٬ِ ٷخٽ: ٳٰڄِطيخ ٷخٽ ٳٸْپ ًڃخ حٿوخطڂ ٷخٽ: ٬َٗ ڃـظڄ٪ ٫ڀَ ٻظٴو.

 كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خٛڂ كيػنخ ٫ٍِس رن ػخرض كيػنخ ٫ڀزخء رن أكڄَ كيػنخ ٫زي حهلل - 
 كيػنخ أرٌ ُّي:

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٔق ًؿيو ًى٫خ ٿو رخٿـڄخٽ ٷخٽ: ًأهزَنِ ٯَْ -
 ًحكي أنو رڀٮ ر٬٠خ ًڃخثش ٓنش أٌٓى حٿَأّ ًحٿڀلْش اٙ نزٌ ٬َٗ رْٞ ٳِ ٍأٓو.

كيػنخ آلخٵ رن ٫َْٔ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
 ٷٚرش ٫ن أرِ ُّي حٕنٜخٍُ:

أڅ ٍؿٚ أ٫ظٶ ٓظش أ٫زي ٫ني ڃٌطو ٿْْ ٿو ڃخٽ ٯَْىڂ ٳؤٷ٩َ رْنيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤ٫ظٶ حػنْن ًأٍٵ أٍر٬ش.

أنزؤنخ هخٿي كيػنخ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ ىْ٘ڂ  - 
 ٷٚرش ٫ن أرِ ُّي حٕنٜخٍُ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ڃؼپ ًٿٺ ٬ّنِ ڃؼپ كيّغ ڃنٌٍٜ ٫ن حٿلٔن أڅ ٍؿٚ أ٫ظٶ ٓظش ڃڄڀٌٻْن ٿو ًٷخٽ -
 ٳْو: ٳؤٷ٩َ رْنيڂ.

 كيّغ أرِ ڃخٿٺ ح٬َُٕٗ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
څ حٿ٤٬خٍ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٗيَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخ - 

 كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٫ن أرِ ڃخٿٺ ح٬َُٕٗ:
أنو ؿڄ٪ أٛلخرو ٳٸخٽ: ىڀڂ أٛڀِ ٛٚس نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ًٻخڅ ٍؿٚ -

ڃن ح٬َّْٕٗن ٷخٽ: ٳي٫خ رـٴنش ڃن ڃخء ٳٰٔپ ّيّو ػٚػخ ًڃ٠ڄٞ ًحٓظن٘ٶ ًٯٔپ 
ق رَأٓو ًأًنْو ًٯٔپ ٷيڃْو ٷخٽ: ٳٜڀَ حٿ٨يَ ٳٸَأ ٳْيخ ًؿيو ػٚػخ ًًٍح٫ْو ػٚػخ ًڃٔ

 رٴخطلش حٿټظخد ًٻزَ حػنظْن ٫ًَّ٘ن طټزَْس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حرن أرِ كْٔن ٫ن ٗيَ  - 

 رن كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٫ن أرِ ڃخٿٺ ح٬َُٕٗ ٷخٽ:
ًٓڀڂ ٳنِٿض ٫ڀْو }ّخ أّيخ حٿٌّن آڃنٌح ٙ طٔؤٿٌح ٫ن أْٗخء ٻنض ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

اڅ طزي ٿټڂ طٔئٻڂ{ ٷخٽ: ٳنلن نٔؤٿو أً ٷخٽ هلل ٫ِ ًؿپ ٫زخى ٿٌْٔح رؤنزْخء ًٙ ٗييحء 
 ّٰز٤يڂ حٿنزٌْڅ ًحٿ٘ييحء ٿڄٸ٬يىڂ ًٷَريڂ ڃن حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش ٳٌٻَ حٿليّغ ر٤ٌٿو.

ڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ُىَْ ٬ّنِ حرن ڃلڄي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄ - 
٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ڃخٿٺ ح٬َُٕٗ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
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أ٨٫ڂ حٿٰڀٌٽ ٫ني حهلل ٫ِ ًؿپ ًٍح٩ ڃن حٍٕٝ طـيًڅ حٿَؿڀْن ؿخٍّن ٳِ حٍٕٝ أً -
٬٤و ٣ٌٷو ڃن ٓز٪ أٍْٟن اٿَ ٳِ حٿيحٍ ٳْٸظ٤٪ أكيىڄخ ڃن ك٦ ٛخكزو ًٍح٫خ اًح حٷظ

 ًٌّ حٿٸْخڃش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنِ ٫زي حٿلڄْي رن ريَحځ ٫ن ٗيَ رن  - 

 كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٷخٽ: ٷخٽ أرٌ ڃخٿٺ ح٬َُٕٗ ٿٸٌڃو:
أٙ أٛڀِ ٿټڂ ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜٲ حٿَؿخٽ ػڂ ٛٲ حٿٌٿيحڅ -

 ػڂ ٛٲ حٿنٔخء هڀٲ حٿٌٿيحڅ. هڀٲ حٿَؿخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن أرِ حٿڄنيخٽ ٫ن ٗيَ  - 

 رن كٌٗذ ٷخٽ:
ٻخڅ ڃنخ ڃ٬َ٘ ح٬َّْٕٗن ٍؿپ ٷي ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٗيي ڃ٬و -

ٿٺ ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٿڄ٘خىي حٿلٔنش حٿـڄْڀش ٷخٽ ٫ٌٱ: كٔزض أنو ّٸخٽ ٿو ڃخٿٺ أً أرٌ ڃخ
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿٸي ٫ڀڄض أٷٌحڃخ ڃخ ىڂ رؤنزْخء ًٙ ٗييحء ّٰز٤يڂ 

 حٕنزْخء ًحٿ٘ييحء رڄټخنيڂ ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٗيَ رن  - 

 َُ أنو ٷخٽ ٿٸٌڃو:كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٫ن أرِ ڃخٿٺ ح٬ٕٗ
حؿظڄ٬ٌح أٛڀِ رټڂ ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ حؿظڄ٬ٌح ٷخٽ: ىپ ٳْټڂ  -

أكي ڃن ٯَْٻڂ ٷخٿٌح: ٙ اٙ حرن أهض ٿنخ ٷخٽ: حرن أهض حٿٸٌځ ڃنيڂ ٳي٫خ رـٴنش ٳْيخ ڃخء 
ٳظٌٟؤ ًڃ٠ڄٞ ًحٓظن٘ٶ ًٯٔپ ًؿيو ػٚػخ ًًٍح٫ْو ػٚػخ ػٚػخ ًڃٔق رَأٓو ٧ًيَ 

و ػڂ ٛڀَ ريڂ ٳټزَ ريڂ حػنظْن ٫ًَّ٘ن طټزَْس ّټزَ اًح ٓـي ًاًح ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن ٷيڃْ
 حٿٔـٌى ًٷَأ ٳِ حٿَٻ٬ظْن رٴخطلش حٿټظخد ًأٓڄ٪ ڃن ّڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٛٴٌحڅ ٫ن َّٗق ٫ن ٫زْي  - 
 حٿل٠َڃِ أڅ أرخ ڃخٿٺ ح٬َُٕٗ ٿڄخ ك٠َطو حٿٌٳخس ٷخٽ:

ڃ٪ ح٬َّْٕٗن ٿْزڀٮ حٿ٘خىي ڃنټڂ حٿٰخثذ أنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٓخ-
 ّٸٌٽ: كڀٌس حٿينْخ ڃَس حٓهَس ًڃَس حٿينْخ كڀٌس حٓهَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق كيػنِ كخطڂ رن  - 
 كَّغ ٫ن ڃخٿٺ رن أرِ ڃَّڂ ٷخٽ:

ٍر٬ْش حٿـَِٗ ٳظٌحٻَنخ حٿ٤ٚء ٳِ هٚٳش حٿ٠لخٹ رن ٷْْ ٳبنخ ٿټٌٿٺ اً  ٻنخ ؿڀٌٓخ ڃ٪-
ىهپ ٫ڀْنخ ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٛخكذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀنخ: حًٻًَح حٿ٤ٚء 
ٳظٌحٻَنخ حٿ٤ٚء ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن: ٷخٽ أرِ: ٻٌح ٷخٽ ُّي رن حٿلزخد ٬ّنِ ٫زي حٿَكڄن 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: كيػنِ أرٌ ڃخٿٺ ح٬َُٕٗ أنو ٓڄ٪ رن ٯنڂ ٛخكذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٿَْ٘رن نخّ ڃن أڃظِ حٿوڄَ ّٔڄٌنيخ رَْٰ حٓڄيخ 
ًحٿٌُ كيػنِ أٛيٵ ڃنِ ًڃنٺ ًحٿٌُ كيػنِ رو أٛيٵ ڃنو ًڃنِ ٳٸخٽ: ًحهلل حٿٌُ ٙ اٿو 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَىىه اٙ ىٌ ٿٸي ٓڄ٬ظو ڃن أرِ ڃخٿٺ ح٬َُٕٗ ٓڄ٬و ڃن حٿنزِ ٛڀَ 
 ٫ڀْو ػٚػخ ٳٸخٽ حٿ٠لخٹ أٱ ٿو ڃن َٗحد آهَ حٿيىَ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ  - 
 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ أڅ أرخ ڃخٿٺ ح٬َُٕٗ ٷخٽ ٿٸٌڃو:

ٿَٻ٬ظْن حًٕٿْْن رٴخطلش ٳٌٻَ ڃؼپ كيّغ ٬ٓي اٙ أنو ٷخٽ: ًٯٔپ ٷيڃْو ًٷخٽ: ًٷَأ ٳِ ح-
 حٿټظخد ًّٔڄ٪ ڃن ّڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ أنزؤنخ أرخڅ رن ِّّي ًكيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ:  - 
أنزؤنخ أرخڅ رن ِّّي كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓٚځ ٫ن أرِ ڃخٿٺ ح٬َُٕٗ ٷخٽ: 

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
حّٗڄخڅ ًحٿلڄي هلل طڄٖ حٿڄِْحڅ ٷخٽ ٫ٴخڅ: ًٓزلخڅ حهلل ًحهلل أٻزَ ًٙ اٿو  حٿ٤يٌٍ ٤َٗ-

اٙ حهلل ًحهلل أٻزَ طڄٖ ڃخ رْن حٿٔڄخء ٷخٽ ٫ٴخڅ: ًٓزلخڅ حهلل ًحهلل أٻزَ ًٙ اٿو اٙ حهلل 
ًٷخٽ ٫ٴخڅ: ڃخ رْن حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ ًحٿٜٚس نٌٍ ًحٿٜيٷش رَىخڅ ًحٿٜزَ ْٟخء 

 ٻپ حٿنخّ ّٰيً ٳزخث٪ نٴٔو ٳڄٌرٸيخ أً ڃ٬ظٸيخ. ًحٿٸَآڅ كـش ٫ڀْٺ أً ٿٺ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ كيػنخ ڃٌَٓ أهزَنِ أرخڅ رن ِّّي  - 

٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ُّي رن أرِ ٓٚځ ٫ن أرِ ڃخٿٺ ح٬َُٕٗ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ِ حٕكٔخد ًحٿ٬٤ن ٳِ حٕنٔخد ًحٙٓظٔٸخء أٍر٪ ڃن حٿـخىڀْش ٙ ّظَٻن حٿٴوَ ٳ-
رخٿنـٌځ ًحٿنْخكش ًحٿنخثلش اًح ٿڂ طظذ ٷزپ ڃٌطيخ طٸخځ ٌّځ حٿٸْخڃش ٫ًڀْيخ َٓرخٽ ڃن ٷ٤َحڅ 

 أً ى٩ٍ ڃن ؿَد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٫ڀِ ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن ّلَْ رن  - 

ٷخٽ: ٷخٽ أرٌ ڃخٿٺ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  أرِ ٻؼَْ ٫ن ُّي رن ٓٚځ ٫ن أرِ ٓٚځ
 ًٓڀڂ ٷخٽ:

اڅ ٳِ أڃظِ أٍر٬خ ڃن حٿـخىڀْش ٿٌْٔح رظخٍٻْين حٿٴوَ رخٕكٔخد ًحٙٓظٔٸخء رخٿنـٌځ -
ًحٿنْخكش ٫ڀَ حٿڄْض ٳبڅ حٿنخثلش اڅ ٿڂ طظذ ٷزپ أڅ طڄٌص ٳبنيخ طٸٌځ ٌّځ حٿٸْخڃش ٫ڀْيخ 

 ذ حٿنخٍ.َٓحرْپ ڃن ٷ٤َحڅ ػڂ ٬ّڀَ ٫ڀْيخ ى٩ٍ ڃن ٿي
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن  - 

حرن ڃ٬خطٶ أً أرِ ڃ٬خطٶ ٫ن أرِ ڃخٿٺ ح٬َُٕٗ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ:

اڅ ٳِ حٿـنش ٯَٳش ٍَّ ٧خىَىخ ڃن رخ٣نيخ ًرخ٣نيخ ڃن ٧خىَىخ أ٫يىخ حهلل ٿڄن أ٬٣ڂ -
 أٙڅ حٿټٚځ ًطخر٪ حٿْٜخځ ًٛڀَ ًحٿنخّ نْخځ.حٿ٬٤خځ ً

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي رن ريَحځ حٿٴِحٍُ ٫ن  - 
 ٗيَ رن كٌٗذ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ أڅ أرخ ڃخٿٺ ح٬َُٕٗ ؿڄ٪ ٷٌڃو ٳٸخٽ:

س حٿنزِ ٛڀَ حهلل ّخ ڃ٬َ٘ ح٬َّْٕٗن حؿظڄ٬ٌح ًحؿڄ٬ٌح نٔخءٻڂ ًأرنخءٻڂ أ٫ڀڄټڂ ٛٚ-
٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٿنخ رخٿڄيّنش ٳخؿظڄ٬ٌح ًؿڄ٬ٌح نٔخءىڂ ًأرنخءىڂ ٳظٌٟؤ ًأٍحىڂ ٻْٲ 
ّظٌٟؤ ٳؤكَٜ حٿٌٌٟء اٿَ أڃخٻنو كظَ ٿڄخ أڅ ٳخء حٿٴِء ًحنټَٔ حٿ٨پ ٷخځ ٳؤًڅ ٳٜٲ 
حٿَؿخٽ ٳِ أىنَ حٿٜٲ ًٛٲ حٿٌٿيحڅ هڀٴيڂ ًٛٲ حٿنٔخء هڀٲ حٿٌٿيحڅ ػڂ أٷخځ حٿٜٚس 

ّيّو ٳټزَ ٳٸَأ رٴخطلش حٿټظخد ًٌٍٓس َّٔىڄخ ػڂ ٻزَ ٳَٻ٪ ٳٸخٽ: ٓزلخڅ حهلل ٳظٸيځ ٳَٳ٪ 
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ًرلڄيه ػٚع ڃَحٍ ػڂ ٷخٽ: ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ًحٓظٌٍ ٷخثڄخ ػڂ ٻزَ ًهَ ٓخؿيح ػڂ ٻزَ 
ٳَٳ٪ ٍأٓو ػڂ ٻزَ ٳٔـي ػڂ ٻزَ ٳؤنيٞ ٷخثڄخ ٳټخڅ طټزَْه ٳِ أًٽ ٍٻ٬ش ٓض طټزَْحص 

ْش ٳڀڄخ ٷ٠َ ٛٚطو أٷزپ اٿَ ٷٌڃو رٌؿيو ٳٸخٽ: حكٴ٨ٌح ًٻزَ كْن ٷخځ اٿَ حٿَٻ٬ش حٿؼخن
طټزَُْ ًط٬ڀڄٌح ٍٻ٫ٌِ ًٓـٌىُ ٳبنيخ ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿظِ ٻخڅ 
ّٜڀِ ٿنخ ٻٌح حٿٔخ٫ش ڃن حٿنيخٍ ػڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ ٷ٠َ ٛٚطو 

ح٫ٸڀٌح ًح٫ڀڄٌح أڅ هلل ٫ِ ًؿپ ٫زخىح أٷزپ اٿَ حٿنخّ رٌؿيو ٳٸخٽ: ّخ أّيخ حٿنخّ حٓڄ٬ٌح ً
ٿٌْٔح رؤنزْخء ًٙ ٗييحء ّٰز٤يڂ حٕنزْخء ًحٿ٘ييحء ٫ڀَ ڃـخٿٔيڂ ًٷَريڂ ڃن حهلل ٳـخء 
ٍؿپ ڃن ح٫َٕحد ڃن ٷخْٛش حٿنخّ ًأٿٌٍ رْيه اٿَ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ 

خء ًحٿ٘ييحء ٫ڀَ ڃـخٿٔيڂ نزِ حهلل نخّ ڃن حٿنخّ ٿٌْٔح رؤنزْخء ًٙ ٗييحء ّٰز٤يڂ حٕنزْ
ًٷَريڂ ڃن حهلل أن٬ظيڂ ٿنخ ٬ّنِ ٛٴيڂ ٿنخ ٳَٔ ًؿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٿٔئحٽ ح٫َٕحرِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ىڂ نخّ ڃن أٳنخء حٿنخّ ًنٌح٩ُ 

ٿٸْخڃش حٿٸزخثپ ٿڂ طٜپ رْنيڂ أٍكخځ ڃظٸخٍرش طلخرٌح ٳِ حهلل ًطٜخٳٌح ٠ّ٪ حهلل ٿيڂ ٌّځ ح
ڃنخرَ ڃن نٌٍ ٳْـڀٔيڂ ٫ڀْيخ ٳْـ٬پ ًؿٌىيڂ نٌٍح ًػْخريڂ نٌٍح ّٴ٩ِ حٿنخّ ٌّځ حٿٸْخڃش 

 ًٙ ّٴ٫ٌِڅ ًىٌ أًٿْخء حهلل حٿٌّن ٙ هٌٱ ٫ڀْيڂ ًٙ ىڂ ّلِنٌڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كَِّ ٫ن كزْذ رن ٫زْي ٫ن  - 

 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْڄخ رڀٰو ى٫خ ٿو:أرِ ڃخٿٺ ٫زْي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ
 حٿڀيڂ ٛپ ٫ڀَ ٫زْي أرِ ڃخٿٺ ًحؿ٬ڀو ٳٌٵ ٻؼَْ ڃن حٿنخّ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنِ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ُّي  - 

 ٫ن أرِ ٓٚځ ٫ن أرِ ڃخٿٺ ح٬َُٕٗ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ:
ّڄخڅ ًحٿلڄي هلل ّڄٖ حٿڄِْحڅ ًٓزلخڅ حهلل ًحٿلڄي هلل ًحهلل أٻزَ طڄٖ ڃخ حٿ٤يَ ٤َٗ حٗ-

رْن حٿٔڄخء ًحٍٕٝ ًحٿٜٚس نٌٍ ًحٿٜيٷش رَىخڅ ًحٿٜزَ ْٟخء ًحٿٸَآڅ كـش ٿٺ أً 
 ٫ڀْٺ ٻپ حٿنخّ ّٰيً ٳزخث٪ نٴٔو ٳڄ٬ظٸيخ أً ڃٌرٸيخ.

ٓلخٵ ّلَْ رن ڃْڄٌڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ أرٌ ا - 
٬ّنِ حٿ٤٬خٍ كيػنِ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ كيػنِ ُّي رن ٓٚځ ٫ن أرِ ٓٚځ كيػو ٫زي 

 حٿَكڄن ح٬َُٕٗ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 حٿ٤يٌٍ ٤َٗ حّٗڄخڅ ٳٌٻَ ڃؼڀو اٙ أنو ٷخٽ: حٿٜٚس رَىخڅ ًحٿٜيٷش نٌٍ.-
آلخٵ أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن - 

أرِ ٻؼَْ ٫ن ُّي رن ٓٚځ ٫ن ؿيه ڃڄ٤ٌٍ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٷخٽ: أٍحه أرخ ڃخٿٺ ح٬َُٕٗ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ٓزْپ حهلل ٳڄن ًأنخ آڃَٻڂ روڄْ آڃَٻڂ رخٿٔڄ٪ ًحٿ٤خ٫ش ًحٿـڄخ٫ش ًحٿيـَس ًحٿـيخى ٳِ -
هَؽ ڃن حٿـڄخ٫ش ٷْي ٗزَ ٳٸي هڀ٪ ٍرٸش حٗٓٚځ ڃن ٍأٓو ًڃن ى٫خ ى٫ٌٍ حٿـخىڀْش ٳيٌ 
ؿؼخء ؿينڂ ٷخٽ ٍؿپ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًاڅ ٛخځ ًٛڀَ ٷخٽ: ن٬ڂ ًاڅ ٛخځ ًٛڀَ ًٿټن 

 طٔڄٌح رخٓڂ حهلل حٿٌُ ٓڄخٻڂ ٫زخى حهلل حٿڄٔڀڄْن حٿڄئڃنْن.
ٌ حٿن٠َ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ ًٿْغ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أر - 

 ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أرِ ڃخٿٺ ح٬َُٕٗ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
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أنو ٻخڅ ٌُّٔ رْن حٍٕر٪ ٍٻ٬خص ٳِ حٿٸَحءس ًحٿٸْخځ ًّـ٬پ حٿَٻ٬ش حًٕٿَ ىِ أ٣ٌٿين -
حٿٰڀڄخڅ  ٿټِ ّؼٌد حٿنخّ ًّـ٬پ حٿَؿخٽ ٷيحځ حٿٰڀڄخڅ ًحٿٰڀڄخڅ هڀٴيڂ ًحٿنٔخء هڀٲ

 ًّټزَ ٻڀڄخ ٓـي ًٻڀڄخ ٍٳ٪ ًّټزَ ٻڀڄخ نيٞ رْن حٿَٻ٬ظْن اًح ٻخڅ ؿخٿٔخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ُّي ٫ن  - 

 أرِ ٓٚځ ٫ن أرِ ڃخٿٺ ح٬َُٕٗ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ظَٻٌنين حٿٴوَ ٳِ حٕكٔخد ًحٿ٬٤ن ٳِ حٕنٔخد أٍر٪ ٳِ أڃظِ ڃن حٿـخىڀْش ٙ ّ-

ًحٗٓظٔٸخء رخٿنـٌځ ًحٿنْخكش ًٷخٽ: حٿنخثلش اًح ٿڂ طظذ ٷزپ ڃٌطيخ طٸخځ ٌّځ حٿٸْخڃش ٫ڀْيخ 
 َٓحرْپ ڃن ٷ٤َحڅ ًى٩ٍ ڃن ؿَد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ أنزؤنخ ىحًى رن أرِ ىني ٫ن ٗيَ رن  - 
رن ٯنڂ ٫ن أرِ ڃخٿٺ ح٬َُٕٗ أنو ٷخٽ ٿٸٌڃو ٷٌڃٌح ٛڀٌح كظَ  كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن

أٛڀِ ٿټڂ ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳٜٴٌح هڀٴو ٳټزَ ػڂ ٷَأ ػڂ ٻزَ ػڂ 
 ٍٻ٪ ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ٳټزَ ٳٴ٬پ ًٿٺ ٳِ ٛٚطو ٻڀيخ.

پ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن َّٗٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْ - 
 ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ڃخٿٺ ح٬َُٕٗ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

أ٨٫ڂ حٿٰڀٌٽ ٫ني حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش ًٍح٩ ڃن أٍٝ ّټٌڅ رْن حٿَؿڀْن أً رْن حٿَّ٘ټْن -
 ٿڀيحٍ ٳْٸظٔڄخڅ ٳَْٔٵ أكيىڄخ ڃن ٛخكزو ًٍح٫خ ڃن أٍٝ ٳ٤ٌْٷو ڃن ٓز٪ أٍْٟن.

 يػنخ أٌٓى ٫ن َّٗٺ ٷخٽ ح٬َُٕٗ ًٷخٽ:كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 
 اًح ٳ٬پ ًٿٺ ٣ٌٷو ڃن ٓز٪ أٍْٟن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى ٫ن َّٗٺ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ًأرٌ حٿن٠َ  - 

 ٷخٙ حٕٗـ٬ِ أً ٷخٽ: ح٬َُٕٗ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن:
٬ّنِ حٕنٜخٍُ ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه كيػض ٫ن حٿٴ٠پ رن حٿ٬زخّ حٿٌحٷٴِ -

ڃن رنِ ًحٷٲ ٫ن ٷَس رن هخٿي كيػنخ ريّپ كيػنخ ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن 
ٯنڂ ٷخٽ: ٷخٽ أرٌ ڃخٿٺ ح٬َُٕٗ أٙ أكيػټڂ رٜٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: 
ًٓڀڂ ٫ن ّڄْنو ٫ًن ٗڄخٿو ػڂ ٷخٽ: ًىٌه ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًًٻَ 

 حٿليّغ.
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ أنزؤنخ ٫زْي حهلل ٬ّنِ حرن ٫ڄًَ ٳٌٻَ ك - 

 حٿليّغ اٙ أنو ٷخٽ: حٕٗـ٬ِ.
 كيّغ ٫زي حهلل رن ڃخٿٺ رن رلْنش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زي حٿَكڄن  - 
 نش أهزَه:ح٫َٕؽ أڅ حرن رلْ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخځ ٳِ حٿؼنظْن ڃن حٿ٨يَ نِٔ حٿـڀٌّ كظَ اًح ٳَ٭ -
 ڃن ٛٚطو اٿَ أڅ ّٔڀڂ ٓـي ٓـيطْن ػڂ هظڂ رخٿظٔڀْڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ح٫َٕؽ ٫ن حرن رلْنش: - 
ن٨ن أنيخ حٿ٬َٜ ٳٸخځ ٳِ حٿؼخنْش ٿڂ ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس -

 ّـڀْ ٳڀڄخ ٻخڅ ٷزپ أڅ ّٔڀڂ ٓـي ٓـيطْن.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ: ًكيػنخ ٬ٗزش كيػنِ ٬ٓي رن  - 
 ارَحىْڂ كيػنِ كٴٚ رن ٫خٛڂ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃخٿٺ رن رلْنش:

ٿٴـَ ًٷي أٷْڄض حٿٜٚس ٳڀڄخ أنن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ٍؿٚ ّٜڀِ ٍٻ٬ظِ ح-
 ٷ٠َ حٿٜٚس ٙع حٿنخّ رو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜزق أٍر٬خ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ حرن أهِ حرن ٗيخد ٫ن ٫ڄو ٷخٽ:  - 
أهزَنِ ٫زي حٿَكڄن رن ىَڃِ ٫ن ٫زي حهلل رن رلْنش ًٻخڅ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 ڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:حهلل ٫ڀْو ًٓ
ىپ ٷَأ أكي ڃنټڂ ڃ٬ِ آنٴخ ٷخٿٌح: ن٬ڂ ٷخٽ: انِ أٷٌٽ ڃخ ٿِ أنخ٩ُ حٿٸَآڅ ٳخنظيَ حٿنخّ -

 ٫ن حٿٸَحءس ڃ٬و كْن ٷخٽ ًٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ كيػنخ ٍٗيّن كيػنخ ٫ڄًَ رن حٿلَع  - 

 َڃِ ٫ن حرن رلْنش ٷخٽ:٫ن ؿ٬ٴَ رن ٍر٬ْش ٫ن حرن ى
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓـي ّـنق ٳِ ٓـٌىه كظَ ٍَّ ًٟق ار٤ْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن رٚٽ ٫ن ٫ڀٸڄش  - 

 رن أرِ ٫ڀٸڄش أنو ٓڄ٪ ٫زي حٿَكڄن ح٫َٕؽ أنو ٓڄ٪ ٫زي حهلل رن رلْنش ّٸٌٽ:
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڀلَ ؿڄپ ڃن ٣َّٶ ڃټش ٫ڀَ ٢ًٓ ٍأٓو ًىٌ حكظـڂ -

 ڃلَځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ رټَ رن ڃ٠َ ٫ن ؿ٬ٴَ رن  - 

 ٍر٬ْش ٫ن ح٫َٕؽ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃخٿٺ رن رلْنش:
 ّزيً رْخٝ ار٤ْو. أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٛڀَ ٳَؽ رْن ّيّو كظَ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن أرْو كيػنخ كٴٚ رن ٫خٛڂ ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ڃخٿٺ رن رلْنش ٷخٽ:
ڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَؿپ ًٷي أٷْڂ ٳِ حٿٜٚس ًىٌ ّٜڀِ حٿَٻ٬ظْن ٷزپ -

نخ رو نٸٌٽ: ڃخًح ٷخٽ ٿٺ ٌٍٓٽ حهلل حٿٴـَ ٳٸخٽ ٿو ْٗجخ ٙ نيٍُ ڃخ ىٌ ٳڀڄخ حنَٜٳنخ أك٤
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ: ٌّٗٺ أكيٻڂ أڅ ّٜڀِ حٿٜزق أٍر٬خ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن  - 
 ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن ػٌرخڅ ٫ن ٫زي رن ڃخٿٺ رن رلْنش:

ٓڀڂ ڃَ رو ًىٌ ّٜڀِ ٤ٌّٽ ٛٚطو أً نلٌ ىٌح رْن ّيُ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-
ٛٚس حٿٴـَ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٙ طـ٬ڀٌح ىٌه ڃؼپ ٛٚس حٿ٨يَ ٷزڀيخ 

 ًر٬يىخ حؿ٬ڀٌح رْنيڄخ ٳٜٚ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن  - 

رن ٫خٛڂ ًٯَْه ٷخٽ كـخؽ ٳِ كيّؼو ٷخٽ: ٓڄ٬ض كٴٚ رن  ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٫ن كٴٚ
 ٫خٛڂ رن ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٫ن ڃخٿٺ رن رلْنش:

أڅ ٍؿٚ ىهپ حٿڄٔـي ًٷي أٷْڄض حٿٜٚس ٳٜڀَ ٍٻ٬ظِ حٿٴـَ ٳڀڄخ ٷ٠َ ٌٍٓٽ حهلل -
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙع رو حٿنخّ ٳٸخٽ حٿٜزق أٍر٬خ.
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زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ: ٷَأص ٫ڀَ ٫ - 
 حهلل رن رلْنش أنو ٷخٽ:

ٛڀَ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٻ٬ظْن ػڂ ٷخځ ٳڀڂ ّـڀْ ٳٸخځ حٿنخّ ڃ٬و ٳڀڄخ -
 ٷ٠َ ٛٚطو ًن٨َنخ طٔڀْڄو ٻزَ ٳٔـي ٓـيطْن ًىٌ ؿخٿْ ٷزپ حٿظٔڀْڂ ػڂ ٓڀڂ.

رټَ ٷخٙ: كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن - 
حرن ٗيخد أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ىَڃِ ح٫َٕؽ أهزَه ٫ن ٫زي حهلل رن رلْنش ًٻخڅ ڃن 

 أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو أهزَه:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٿيڂ ٍٻ٬ظْن ػڂ ٷخځ ًٿڂ ّٸ٬ي ٳْيڄخ ٳٸخځ حٿنخّ -

 ّْن حنظ٨َ حٿنخّ طٔڀْڄو ٳټزَ ٳٔـي ػڂ ٻزَ ٳٔـي ػڂ ٓڀڂ.ڃ٬و ٳڀڄخ ٛڀَ حٿَٻ٬ظْن حٕهَ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ: كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ  - 

 حرن ٗيخد أ٠ّخ ٫ن حرن رلْنش حٕٓيُ ًٷخٽ حرن رټَ حُٕىُ كڀْٲ رنِ ٫زي حٿڄ٤ڀذ:
٫ًڀْو ؿڀٌّ ٳڀڄخ أطڂ ٛٚطو ٓـي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخځ ٳِ حٿ٨يَ -

ٓـيطْن ًىٌ ؿخٿْ ٷزپ أڅ ّٔڀڂ ّټزَ ٳِ ٻپ ٓـيس ًٓـيىڄخ حٿنخّ ڃ٬و ڃټخڅ ڃخ نِٔ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ كيػنخ أرٌ أًّْ  -ڃن حٿـڀٌّ. 

ڀذ ٫ن حٿِىَُ أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ىَڃِ ح٫َٕؽ ڃٌٿَ ٍر٬ْش رن حٿلخٍع رن ٫زي حٿڄ٤
 أهزَه أنو ٓڄ٪ ٫زي حهلل رن رلْنش حُٕىُ أُى ٗنٌءس ًىٌ كڀْٲ رنِ ٫زي حٿڄ٤ڀذ ٷخٽ:

ٛڀَ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٻ٬ظْن ػڂ ٷخځ ًٿڂ ّـڀْ ر٬ي حٿَٻ٬ظْن ٳٸخځ -
 حٿنخّ ڃ٬و ٳڀڄخ ٷ٠َ ٛٚطو ٓـي ٓـيطْن ًىٌ ؿخٿْ ٷزپ حٿظٔڀْڂ ػڂ ٓڀڂ.

نخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
 حٿَكڄن ح٫َٕؽ ٫ن ٫زي حهلل رن رلْنش ٷخٽ:

ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿَٻ٬ظْن حًٕٿْْن ڃن حٿ٨يَ أً حٿ٬َٜ ٳڀڂ -
ّـڀْ ٳڀڄخ ٳَ٭ ڃن ٛٚطو ٷخٽ: ٓـي ٓـيطْن ٷزپ أڅ ّٔڀڂ ٷخٽ ٫زي حهلل ًؿيص ٳِ ٻظخد 

كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ؿ٬ٴَ رن ڃلڄي ٫ن أرْو ٫ن أرِ رو٢ ّيه 
٫زي حهلل رن ڃخٿٺ حرن رلْنش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ٿٜٚس حٿٜزق ًحرن 
حٿٸ٘ذ ّٜڀِ ٳ٠َد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنټزو ًٷخٽ: ّخ حرن حٿٸ٘ذ طٜڀِ 

 حٿٜزق أٍر٬خ أً ڃَطْن. حرن ؿَّؾ ّ٘ٺ.
 يس حٕٓڀڄِ ٍِٟ حهلل ٫نو.كيّغ رَّ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٫ڀِ رن ٌّٓي ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن  - 
 أرْو ٷخٽ:

حؿظڄ٪ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ْْنش رن ريٍ ًحٕٷ٩َ رن كخرْ ٫ًڀٸڄش رن -
ؿي رنِ ٫خڃَ ٫ٚػش ٳٌٻًَح حٿـيًى ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٗجظڂ أهزَطټڂ 

ؿڄپ أكڄَ أً آىځ ّؤٻپ ڃن أ٣َحٱ حٿ٘ـَ ٷخٽ ًأكٔزو ٷخٽ: ٳِ ًٍٟش ًٯ٤ٴخڅ أٻڄش 
 ه٘خء طنٴِ حٿنخّ ٫نيخ ٷخٽ: ٳٸخٽ حٕٷ٩َ رن كخرْ ٳؤّن ؿي رنِ طڄْڂ ٷخٽ: ٿٌ ٓټض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن حٿلٔن أنزؤنخ حٿلْٔن كيػنخ ٫زي حهلل رن رَّيس  - 
 ٫ن أرْو:
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څ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ؿخٿٔخ ٫ڀَ كَحء ًڃ٬و أرٌ رټَ ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ أ-
ٍِٟ حهلل ٫نيڂ ٳظلَٹ حٿـزپ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حػزض كَحء ٳبنو ٿْْ 

 ٫ڀْٺ اٙ نزِ أً ٛيّٶ أً ٗيْي.
ن رن ًحٷي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن حٿلٔن ٬ّنِ حرن ٗٸْٶ كيػنخ حٿلْٔ - 

 كيػنخ ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 حٿ٬يي حٿٌُ رْننخ ًرْنيڂ حٿٜٚس ٳڄن طَٻيخ ٳٸي ٻٴَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ ُىَْ ٫ن ًحٛپ رن كزخڅ  - 

 نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٷخٽ:حٿزـڀِ كيػنِ ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو ٫ن حٿ
حٿټڄؤس ىًحء حٿ٬ْن ًاڅ حٿ٬ـٌس ڃن ٳخٻيش حٿـنش ًاڅ ىٌه حٿلزش حٿٌٔىحء ٷخٽ حرن رَّيس -

 ٬ّنِ حٿٌ٘نِْ حٿٌُ ّټٌڅ ٳِ حٿڄڀق ىًحء ڃن ٻپ ىحء اٙ حٿڄٌص.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنِ ڃ٬خً رن ى٘خځ كيػنِ أرِ ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:٫زي 
 ٙ طٸٌٿٌح ٿڀڄنخٳٶ ْٓينخ ٳبنو انن ّٺ ْٓيٻڂ ٳٸي أٓو٤ظڂ ٍرټڂ ٫ِ ًؿپ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃٔڀڂ ٷخٽ: كيػنخ أرٌ ٓنخڅ  - 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٫ن ڃلخٍد رن ىػخٍ ٫ن حرن رَّيس ٫ن أرِ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ
أىپ حٿـنش ٫ًَ٘څ ًڃخثش ٛٲ ڃنيڂ ػڄخنٌڅ ڃن ىٌه حٕڃش ًٷخٽ ٫ٴخڅ ڃَس أنظڂ ڃنيڂ -

 ػڄخنٌڅ ٛٴخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ كْٔن كيػنخ ٫زي حهلل رن رَّيس  - 

 ٷخٽ:
ٿ٬٤خځ ٳؤٻڀنخ ػڂ أطْنخ رخٿَ٘حد ىهڀض أنخ ًأرِ ٫ڀَ ڃ٬خًّش ٳؤؿڀٔنخ ٫ڀَ حٿٴَٕ ػڂ أطْنخ رخ-

ٳَ٘د ڃ٬خًّش ػڂ نخًٽ أرِ ػڂ ٷخٽ: ڃخ َٗرظو ڃنٌ كَڃو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ػڂ ٷخٽ ڃ٬خًّش: ٻنض أؿڄپ ٗزخد ٷَّٖ ًأؿٌىه ػَٰح ًڃخ ِٗء ٻنض أؿي ٿو ٿٌس ٻڄخ ٻنض 

 أؿيه ًأنخ ٗخد ٯَْ حٿڀزن أً انٔخڅ كٔن حٿليّغ ّليػنِ.
كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ رَْ٘ رن حٿڄيخؿَ كيػنِ ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:
ٻنض ؿخٿٔخ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً ؿخءه ٍؿپ ّٸخٽ ٿو: ڃخ٫ِ رن ڃخٿٺ ٳٸخٽ: -

ّخ نزِ حهلل انِ ٷي ُنْض ًأنخ أٍّي أڅ ط٤يَنِ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٍؿ٪ 
ن حٿٰي أطخه أ٠ّخ ٳخ٫ظَٱ ٫نيه رخٿِنخ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٍؿ٪ ٳڀڄخ ٻخڅ ڃ

ػڂ أٍٓپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٷٌڃو ٳٔؤٿيڂ ٫نو ٳٸخٽ ٿيڂ: ڃخ ط٬ڀڄٌڅ ڃن ڃخ٫ِ 
رن ڃخٿٺ حٕٓڀڄِ ىپ طًَڅ رو رؤٓخ أً طنټًَڅ ڃن ٫ٸڀو ْٗجخ ٷخٿٌح: ّخ نزِ حهلل ڃخ نٍَ رو 

٫ٸڀو ْٗجخ ػڂ ٫خى اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿؼخٿؼش ٳخ٫ظَٱ ٫نيه رؤٓخ ًڃخ ننټَ ڃن 
رخٿِنخ أ٠ّخ ٳٸخٽ ّخ نزِ حهلل ٣يَنِ ٳؤٍٓپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٷٌڃو أ٠ّخ 
ٳٔؤٿيڂ ٫نو ٳٸخٿٌح: ٿو ٻڄخ ٷخٿٌح ٿو حٿڄَس حًٕٿَ ڃخ نٍَ رو رؤٓخ ًڃخ ننټَ ڃن ٫ٸڀو ْٗجخ 

٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَحر٬ش أ٠ّخ ٳخ٫ظَٱ ٫نيه رخٿِنخ ٳؤڃَ حٿنزِ  ػڂ ٍؿ٪ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳلٴَ ٿو كٴَس ٳـ٬پ ٳْيخ اٿَ ٛيٍه ػڂ أڃَ حٿنخّ أڅ َّؿڄٌه ًٷخٽ 
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رَّيس: ٻنخ نظليع أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْننخ أڅ ڃخ٫ِ رن ڃخٿٺ ٿٌ ؿڀْ ٳِ 
 ؿڄو ٫ني حٿَحر٬ش.ٍكڀو ر٬ي ح٫ظَحٳو ػٚع ڃَحٍ ٿڂ ٤ّڀزو ًانڄخ ٍ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٌٕٓى رن ٫خڃَ أنزؤنخ أرٌ آَحثْپ ٫ن كخٍع رن  - 
 كَْٜس ٫ن حرن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:

ىهپ ٫ڀَ ڃ٬خًّش ٳبًح ٍؿپ ّظټڀڂ ٳٸخٽ رَّيس ّخ ڃ٬خًّش ٳخثٌڅ ٿِ ٳِ حٿټٚځ ٳٸخٽ: ن٬ڂ -
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ًىٌ ٍَّ أنو ْٓظټڀڂ رڄؼپ ڃخ ٷخٽ حٓهَ ٳٸخٽ رَّيس

ًٓڀڂ ّٸٌٽ: انِ ٍٕؿٌ أڅ أٗٴ٪ ٌّځ حٿٸْخڃش ٫يى ڃخ ٫ڀَ حٍٕٝ ڃن ٗـَس ًڃيٍس ٷخٽ: 
 أٳظَؿٌىخ أنض ّخ ڃ٬خًّش ًٙ َّؿٌىخ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿوِح٫ِ ًىٌ أرٌ ٓڀڄش أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن أرِ رټَ رن  - 
 حٓڄو ؿزَّپ ٫ن حرن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ: أكڄَ

طٌٳِ ٍؿپ ڃن حُٕى ٳڀڂ ّي٩ ًحٍػخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿظڄٌٔح ٿو -
ًحٍػخ حٿظڄٌٔح ٿو ًح ٍكڂ ٷخٽ: ٳڀڂ ٌّؿي ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حىٳ٬ٌه اٿَ 

 أٻزَ هِح٫ش.
ْن كيػنخ حرن أرِ ٫ْْنش ٫ن حٿلٔن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ىٻ - 

 ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن رَّيس ٷخٽ:
ٯًِص ڃ٪ ٫ڀِ حٿْڄن ٳَأّض ڃنو ؿٴٌس ٳڀڄخ ٷيڃض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ًٻَص ٫ڀْخ ٳظنٸٜظو ٳَأّض ًؿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظَْٰ ٳٸخٽ: ّخ رَّيس 
 ڂ ٷڀض: رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ڃن ٻنض ڃٌٙه ٳ٬ڀِ ڃٌٙه.ٿٔض أًٿَ رخٿڄئڃنْن ڃن أنٴٔي

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس  - 
 ٫ن أرْو ٷخٽ:

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّظ٤َْ ڃن ِٗء ًٿټنو ٻخڅ اًح أٍحى أڅ ّؤطِ -
كٔنخ ٍإُ حٿزَ٘ ٳِ ًؿيو ًاڅ ٻخڅ ٷزْلخ ٍإُ ًٿٺ ٳِ حڃَأس ٓؤٽ ٫ن حٓڄيخ ٳبڅ ٻخڅ 

ًؿيو ًٻخڅ اًح ر٬غ ٍؿٚ ٓؤٽ ٫ن أٓڄو ٳبڅ ٻخڅ كٔن حٙٓڂ ٍإُ حٿزَ٘ ٳِ ًؿيو 
 ًاڅ ٻخڅ ٷزْلخ ٍإُ ًٿٺ ٳِ ًؿيو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػننخ رَْ٘ كيػنِ ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو  - 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ

 ر٬ؼض أنخ ًحٿٔخ٫ش ؿڄ٬ْخ اڅ ٻخىص ٿظٔزٸنِ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ رَْ٘ كيػنِ ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو  - 

 ٷخٽ:
هَؽ اٿْنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ ٳنخىٍ ػٚع ڃَحٍ ٳٸخٽ: ّخ أّيخ حٿنخّ طيًٍڅ -

ح: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: انڄخ ڃؼڀِ ًڃؼڀټڂ ٷٌځ هخٳٌح ٫يًح ّؤطْيڂ ڃخ ڃؼڀِ ًڃؼڀټڂ ٷخٿٌ
ٳز٬ؼٌح ٍؿٚ ّظَحّخ ٿيڂ ٳزْنڄخ ىڂ ٻٌٿٺ أرَٜ حٿ٬يً ٳؤٷزپ ٿْنٌٍىڂ ًهِ٘ أڅ ّيٍٻو حٿ٬يً 

 ٷزپ أڅ ّنٌٍ ٷٌڃو ٳؤىٌٍ رؼٌرو أّيخ حٿنخّ أطْظڂ أّيخ حٿنخّ أطْظڂ ػٚع ڃَحٍ.
رٌ ن٬ْڂ كيػنخ رَْ٘ كيػنِ ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أ - 

 ٷخٽ:
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ٻنض ؿخٿٔخ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـخءطو حڃَأس ڃن ٯخڃي ٳٸخٿض: ّخ نزِ حهلل انِ -
ٷي ُنْض ًأنخ أٍّي أڅ ط٤يَنِ ٳٸخٽ ٿيخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٍؿ٬ِ ٳڀڄخ أڅ ٻخڅ 

ٸخٿض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٷي ُنْض ًأنخ أٍّي أڅ حٿٰي أطظو أ٠ّخ ٳخ٫ظَٳض ٫نيه رخٿِنخ ٳ
ط٤يَنِ ٳٸخٽ ٿيخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٍؿ٬ِ ٳڀڄخ أڅ ٻخڅ ڃن حٿٰي أطظو أ٠ّخ 
ٳخ٫ظَٳض ٫نيه رخٿِنخ ٳٸخٿض: ّخ نزِ حهلل ٣يَنِ ٳڀ٬ڀٺ أڅ طَىىنِ ٻڄخ ٍىىص ڃخ٫ِ رن 

ٍؿ٬ِ كظَ طڀيُ ٳڀڄخ ًٿيص ڃخٿٺ ٳٌحهلل انِ ٿلزڀَ ٳٸخٽ ٿيخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح
ؿخءص رخٿٜزِ طلڄڀو ٳٸخٿض: ّخ نزِ حهلل ىٌح ٷي ًٿيص ٷخٽ: ٳخًىزِ ٳؤ٬ٍٟو كظَ طٴ٤ڄْو 
ٳڀڄخ ٳ٤ڄظو ؿخءص رخٿٜزِ ٳِ ّيه ٻَٔس هزِ ٷخٿض: ّخ نزِ حهلل ىٌح ٷي ٳ٤ڄظو ٳؤڃَ حٿنزِ 

َس ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿٜزِ ٳيٳ٬و اٿَ ٍؿپ ڃن حٿڄٔڀڄْن ًأڃَ ريخ ٳلٴَ ٿيخ كٴ
ٳـ٬ڀض ٳْيخ اٿَ ٛيٍىخ ػڂ أڃَ حٿنخّ أڅ َّؿڄٌىخ ٳؤٷزپ هخٿي رن حٿٌٿْي رلـَ ٳَڃَ 
ٍأٓيخ ٳن٠ق حٿيځ ٫ڀَ ًؿنش هخٿي ٳٔزيخ ٳٔڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓزو اّخىخ ٳٸخٽ: 
ڃيٚ ّخ هخٿي رن حٿٌٿْي ٙ طٔزيخ ٳٌ حٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٸي طخرض طٌرش ٿٌ طخريخ ٛخكذ ڃټْ 

 ريخ ٳٜڀَ ٫ڀْيخ ًىٳنض. ٿٰٴَ ٿو. ٳؤڃَ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ رَْ٘ رن حٿڄيخؿَ كيػنِ ٫زي حهلل رن  - 

 رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:
ٻنض ؿخٿٔخ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ: ط٬ڀڄٌح ٌٍٓس حٿزٸَس ٳبڅ أهٌىخ -

ٓخ٫ش ػڂ ٷخٽ: ط٬ڀڄٌح ٌٍٓس حٿزٸَس رَٻش ًطَٻيخ كَٔس ًٙ ّٔظ٬ْ٤يخ حٿز٤ڀش ٷخٽ: ػڂ ڃټغ 
ًآٽ ٫ڄَحڅ ٳبنيڄخ حٿِىَحًحڅ ٨ّٚڅ ٛخكزيڄخ ٌّځ حٿٸْخڃش ٻؤنيڄخ ٯڄخڃظخڅ أً ٯْخّظخڅ أً 
ٳَٷخڅ ڃن ٣َْ ٌٛحٱ ًاڅ حٿٸَآڅ ّڀٸَ ٛخكزو ٌّځ حٿٸْخڃش كْن ّن٘ٶ ٫نو ٷزَه ٻخٿَؿپ 

ڃخ أ٫َٳٺ  حٿ٘خكذ ٳْٸٌٽ ٿو ىپ ط٬َٳنِ ٳْٸٌٽ ڃخ أ٫َٳٺ ٳْٸٌٽ ٿو ىپ ط٬َٳنِ ٳْٸٌٽ
ٳْٸٌٽ أنخ ٛخكزٺ حٿٸَآڅ حٿٌُ أ٧ڄؤطٺ ٳِ حٿيٌحؿَ ًأٓيَص ٿْڀٺ ًاڅ ٻپ طخؿَ ڃن 
ًٍحء طـخٍطو ًانٺ حٿٌْځ ڃن ًٍحء ٻپ طـخٍس ٳ٤٬َْ حٿڄڀٺ رْڄْنو ًحٿوڀي ر٘ڄخٿو ًٌّٟ٪ 
٫ڀَ ٍأٓو طخؽ حٿٌٷخٍ ًّټَٔ ًحٿيه كڀظْن ٙ ّٸٌځ ٿيڄخ أىپ حٿينْخ ٳْٸٌٙڅ رڂ ٻْٔنخ ىٌه 

ًٿيٻڄخ حٿٸَآڅ ػڂ ّٸخٽ ٿو: حٷَأ ًح٬ٛي ٳِ ىٍؿش حٿـنش ًٯَٳيخ ٳيٌ ٳِ ٬ٌٛى ٳْٸخٽ رؤهٌ 
 ڃخ ىحځ ّٸَأ ىٌح ٻخڅ أً طَطْٚ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ نن٬ْڂ كيػنخ رَْ٘ رنن ڃيخؿَ كيػنِ ٫زي حهلل رن  - 
 رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: اڅ ٻنض ؿخٿٔخ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڄ٬ض حٿنزِ ٛ-
أڃظِ ٌّٔٷيخ ٷٌځ ٫َحٝ حًٕؿو ٰٛخٍ ح٫ْٕن ٻؤڅ ًؿٌىيڂ حٿلـٲ ػٚع ڃَحٍ كظَ 
ّڀلٸٌىڂ رـَِّس حٿ٬َد أڃخ حٿٔخرٸش حًٕٿَ ٳْنـٌ ڃن ىَد ڃنيڂ ًأڃخ حٿؼخنْش ٳْيڀٺ ر٬ٞ 

ىڂ ًّنـٌ ر٬ٞ ًأڃخ حٿؼخٿؼش ٳ٤ْٜڀٌڅ ٻڀيڂ ڃن رٸِ ڃنيڂ ٷخٿٌح ّخ نزِ حهلل ڃن ىڂ ٷخٽ: 
حٿظَٹ ٷخٽ: أڃخ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿَْر٤ن هٌْٿيڂ اٿَ ٌٓحٍُ ڃٔخؿي حٿڄٔڀڄْن ٷخٽ: ًٻخڅ 
رَّيس ٙ ّٴخٍٷو ر٬َْحڅ أً ػٚػش ًڃظخ٩ حٿٔٴَ ًحٕٓٸْش ر٬ي ًٿٺ ٿڀيَد ڃڄخ ٓڄ٪ ڃن 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿزٚء ڃن أڃَحء حٿظَٹ.
 ڄَ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن حرن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ - 
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هَؽ رَّيس ٫٘خء ٳڀٸْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهٌ رْيه ٳؤىهڀو حٿڄٔـي ٳبًح ٌٛص -
ٍؿپ ّٸَأ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طَحه ڃَحثْخ ٳؤٓټض رَّيس ٳبًح حٿَؿپ ّي٫ٌ 

اٙ أنض حٕكي حٿٜڄي حٿٌُ ٿڂ  ٳٸخٽ: حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ رؤنِ أٗيي أنٺ أنض حهلل حٿٌُ ٙ اٿو
ّڀي ًٿڂ ٌّٿي ًٿڂ ّټن ٿو ٻٴٌح أكي ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه أً 
ٷخٽ: ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ٿٸي ٓؤٽ حهلل رخٓڄو ح٨٫ٕڂ حٿٌُ اًح ٓجپ رو أ٤٫َ ًاًح ى٫ِ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهٌ رو أؿخد ٷخٽ: ٳڀڄخ ٻخڅ ڃن حٿٸخرڀش هَؽ رَّيس ٫٘خء ٳڀٸْو حٿنزِ ٛڀَ 
رْيه ٳؤىهڀو حٿڄٔـي ٳبًح ٌٛص حٿَؿپ ّٸَأ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطٸٌٿو ڃَحء 
ٳٸخٽ رَّيس أطٸٌٿو ڃَحء ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ رپ ڃئڃن ڃنْذ ٙ 

ڀَ حهلل رپ ڃئڃن ڃنْذ ٳبًح ح٬َُٕٗ ّٸَأ رٌٜص ٿو ٳِ ؿخنذ حٿڄٔـي ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛ
٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ح٬َُٕٗ أً اڅ ٫زي حهلل رن ٷْْ أ٤٫ِ ڃِڃخٍح ڃن ڃِحڃَْ ىحًى ٳٸڀض: أٙ 
أهزَه ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: رڀَ ٳؤهزَه ٳؤهزَطو ٳٸخٽ: أنض ٿِ ٛيّٶ أهزَطنِ ٫ن ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رليّغ.
 حهلل رن رَّيس:كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ حٿـََُّ ٫ن ٫زي  - 
 أڅ أرخه ٯِح ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓض ٫َ٘س ٯًِس.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ن ٻيڄْ ٫ن حرن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ: - 
 ٯِح ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓض ٫َ٘س ٯًِس.-
ْخڅ ٫ن ٫ڀٸڄش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٌّٓٲ ٷخٽ: كيػنخ ٓٴ - 

 ڃَػي ٫ن ٓڀْڄخڅ رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:
أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ٳٔؤٿو ٫ن ًٷض حٿٜٚس ٳٸخٽ: ٛپ ڃ٬نخ ىٌّن ٳؤڃَ -

رٚٙ كْن ٣ڀ٪ حٿٴـَ ٳؤًڅ ػڂ أڃَه ٳؤٷخځ ػڂ أڃَه ٳؤًڅ كْن ُحٿض حٿ٘ڄْ حٿ٨يَ ػڂ أڃَه 
ڃَه ٳؤٷخځ حٿڄَٰد كْن ٯخد كخؿذ ٳؤٷخځ ػڂ أڃَه ٳؤٷخځ حٿ٬َٜ ًحٿ٘ڄْ ڃَطٴ٬ش ػڂ أ

حٿ٘ڄْ ػڂ أڃَه كْن ٯخد حٿ٘ٴٶ ٳؤٷخځ حٿ٬٘خء ٳٜڀَ ػڂ أڃَه ڃن حٿٰي ٳؤٷخځ حٿٴـَ ٳؤٓٴَ 
ريخ ػڂ أڃَه ٳؤرَى رخٿ٨يَ ٳؤن٬ڂ أڅ ّزَى ريخ ػڂ ٛڀَ حٿ٬َٜ ًحٿ٘ڄْ ر٠ْخء أهَىخ ٳٌٵ 

خء كْن ًىذ ًٿٺ حٿٌُ ٻخڅ أڃَه ٳؤٷخځ حٿڄَٰد ٷزپ أڅ ّْٰذ حٿ٘ٴٶ ػڂ أڃَه ٳؤٷخځ حٿ٬٘
ػڀغ حٿڀْپ ػڂ ٷخٽ: أّن حٿٔخثپ ٫ن ًٷض حٿٜٚس ٷخٽ حٿَؿپ: أنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ: ًٷض 

 ٛٚطټڂ رْن ڃخ ٍأّظڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٌّٓٲ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن أرِ ٓڀْڄخڅ ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ٤٫خء حٿڄټِ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن رَّيس ٫ن أرْو:
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ طٜيٷض ٫ڀَ أڃِ أڅ حڃَأس أطض -

رـخٍّش ٳڄخطض ًانيخ ٍؿ٬ض اٿِ ٳِ حٿڄَْحع ٷخٽ: ٷي آؿَٹ حهلل ًٍى ٫ڀْٺ ٳِ حٿڄَْحع 
ٷخٿض: ٳبڅ أڃِ ڃخطض ًٿڂ طلؾ ٳْـِثيخ أڅ أكؾ ٫نيخ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٿض ٳبڅ أڃِ ٻخڅ ٫ڀْيخ 

 ٌٛځ ٗيَ ٳْـِثيخ أڅ أٌٛځ ٫نيخ ٷخٽ ن٬ڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ أنزؤنخ ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ كيػنخ ّلَْ  - 

 رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ ڃڀْق ٷخٽ:
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ٻنخ ڃ٪ رَّيس ٳِ ٯِحس ٳِ ٌّځ ًُ ٯْڂ ٳٸخٽ: رټًَح رخٿٜٚس ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ڃن طَٹ ٛٚس حٿ٬َٜ كز٢ ٫ڄڀو.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ كيػنخ َٟحٍ ٬ّنِ حرن ڃَس أرٌ ٓنخڅ كي - 
٫ن ڃلخٍد رن ىػخٍ ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ:
نيْظټڂ ٫ن ُّخٍس حٿٸزٌٍ ٳًٍِىخ ًنيْظټڂ ٫ن ٿلٌځ حٕٟخكِ أڅ طڄٔټٌىخ ٳٌٵ ػٚع -

نيْظټڂ ٫ن حٿنزٌْ اٙ ٳِ ٓٸخء ٳخَٗرٌح ٳِ حٕٓٸْش ٻڀيخ ًٙ طَ٘رٌح ٳؤڃٔټٌىخ ڃخ ريح ٿټڂ ً
 ڃٔټَح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ّلَْ ٫ن أرِ ٷٚرش  - 
 ٫ن أرِ ڃڀْق ٫ن رَّيس أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ڃن طَٹ ٛٚس حٿ٬َٜ ٳٸي كز٢ ٫ڄڀو.-
يػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 ڃٌٿش ٷخٽ:
رْنڄخ أنخ أَْٓ رخٕىٌحُ اًح أنخ رَؿپ َّْٔ رْن ّيُ ٫ڀَ رٰپ أً رٰڀش ٳبًح ىٌ ّٸٌٽ: حٿڀيڂ -

ًىذ ٷَنِ ڃن ىٌه حٕڃش ٳؤٿلٸنِ ريڂ ٳٸڀض: ًأنخ ٳخىهپ ٳِ ى٫ٌطٺ ٷخٽ: ًٛخكزِ ىٌح 
ٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَْ أڃظِ ٷَنِ ڃنيڂ ػڂ حٿٌّن اڅ أٍحى ًٿٺ ػڂ ٷخٽ: ٷخ

ّڀٌنيڂ ٷخٽ: ًٙ أىٍُ أًٻَ حٿؼخٿغ أځ ٙ ػڂ طوڀٲ أٷٌحځ ٨ّيَ ٳْيڂ حٿٔڄن ّيَّٸٌڅ 
 حٿ٘يخىس ًٙ ّٔؤٿٌنيخ ٷخٽ: ًاًح ىٌ رَّيس حٕٓڀڄِ.

ْيس ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٬ْٓي رن ٫ز - 
 رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:

ر٬ؼنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ َّٓش ٷخٽ: ٿڄخ ٷيڃنخ ٷخٽ: ٻْٲ ٍأّظڂ ٛلخرش -
ٛخكزټڂ ٷخٽ: ٳؤڃخ ٗټٌطو أً ٗټخه ٯَُْ ٷخٽ: ٳَٳ٬ض ٍأِٓ ًٻنض ٍؿٚ ڃټزخرخ ٷخٽ: 

 ِ ًٿْو.ٳبًح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي حكڄَ ًؿيو ٷخٽ: ًىٌ ّٸٌٽ ڃن ٻنض ًٿْو ٳ٬ڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن حرن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ  - 

 أرٌ ڃ٬خًّش ًٙ أٍحه ٓڄ٬و ڃنو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ڃخ ّوَؽ ٍؿپ ْٗجخ ڃن حٿٜيٷش كظَ ّٴٺ ٫نيخ ٿلِْ ٓز٬ْن ٤ْٗخنخ.-
خ٫ْپ كيػنخ ٫ْْنش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرْو ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄ - 

 رَّيس حٕٓڀڄِ ٷخٽ:
هَؿض ًحص ٌّځ ٿلخؿش ٳبًح أنخ رخٿنزِ ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ ّڄِ٘ رْن ّيُ ٳؤهٌ رْيُ -

ٳخن٤ڀٸنخ نڄِ٘ ؿڄ٬ْخ ٳبًح نلن رْن أّيّنخ رَؿپ ّٜڀِ ّټؼَ حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ٳٸخٽ حٿنزِ 
: حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٳظَٹ ّيُ ڃن ّيه ػڂ ؿڄ٪ رْن ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَحه َّحثِ ٳٸڀض

ّيّو ٳـ٬پ ٌّٜريڄخ ًَّٳ٬يڄخ ًّٸٌٽ: ٫ڀْټڂ ىيّخ ٷخٛيح ٫ڀْټڂ ىيّخ ٷخٛيح ٫ڀْټڂ ىيّخ 
 ٷخٛيح ٳبنو ڃن ّ٘خى ىٌح حٿيّن ّٰڀزو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حٿڄؼنَ رن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫زي  - 
 ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:حهلل رن رَّيس 
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 اڅ حٿڄئڃن ّڄٌص ر٬َٵ حٿـزْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃخٿٺ حرن ڃٌٰٽ كيػنخ ّلَْ رن  - 

 ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ ّٸٌٽ:
 حٿٌُ ٙ اٿو اٙ أنض حٕكي حٿٜڄي حٿٌُ ٿڂ ّڀي ًٿڂ حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ رؤنِ أٗيي أنٺ أنض حهلل-

ٌّٿي ًٿڂ ّټن ٿو ٻٴٌح أكي ٳٸخٽ: ٷي ٓؤٽ حهلل رخٓڂ حهلل ح٨٫ٕڂ حٿٌُ اًح ٓجپ رو أ٤٫َ ًاًح 
 ى٫ِ رو أؿخد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ كيػنِ ٫ڀٸڄش رن ڃَػي ٫ن  - 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:ٓڀْڄخڅ رن رَّيس ٫ن أرْو أڅ 

ٛڀَ حٿٌٜحص رٌٌٟء ًحكي ٌّځ حٿٴظق ٳٸخٽ ٿو ٫ڄَ: انٺ ٛن٬ض ْٗجخ ٿڂ طټن طٜن٬و -
 ٷخٽ: ٫ڄيح ٛن٬ظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حٿـڀْپ ٷخٽ: حنظيْض اٿَ كڀٸش  - 
 رِ رَّيس ٷخٽ:ٳْيخ أرٌ ڃـڀِ ًحرن رَّيس ٳٸخٽ ٫زي حهلل رن رَّيس كيػنِ أ

أر٠ٰض ٫ڀْخ ر٠ٰخ ٿڂ ّز٠ٰو أكي ٷ٢ ٷخٽ: ًأكززض ٍؿٚ ڃن ٷَّٖ ٿڂ أكزو اٙ ٫ڀَ -
ر٠ٰو ٫ڀْخ ٷخٽ: ٳز٬غ ًٿٺ حٿَؿپ ٫ڀَ هْپ ٳٜلزظو ڃخ أٛلزو اٙ ٫ڀَ ر٠ٰو ٫ڀْخ 
ٷخٽ: ٳؤٛزنخ ٓزْخ ٷخٽ: ٳټظذ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ار٬غ اٿْنخ ڃن ّوڄٔو 

٫ڀْخ ًٳِ حٿٔزِ ًْٛٴش ىِ أٳ٠پ ڃن حٿٔزِ ٳوڄْ ًٷٔڂ ٳوَؽ ٍأٓو ٷخٽ: ٳز٬غ اٿْنخ 
ڃ٤َٰ ٳٸڀنخ ّخ أرخ حٿلٔن ڃخ ىٌح ٷخٽ أٿڂ طًَح اٿَ حٿٌْٛٴش حٿظِ ٻخنض ٳِ حٿٔزِ ٳبنِ 
ٷٔڄض ًهڄٔض ٳٜخٍص ٳِ حٿوڄْ ػڂ ٛخٍص ٳِ أىپ رْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٛخٍص ٳِ آٽ ٫ڀِ ًًٷ٬ض ريخ ٷخٽ: ٳټظذ حٿَؿپ اٿَ 
ٳٸڀض: حر٬ؼنِ ٳز٬ؼنِ ڃٜيٷخ ٷخٽ: ٳـ٬ڀض أٷَأ حٿټظخد ًأٷٌٽ ٛيٵ ٷخٽ: ٳؤڃٔٺ ّيُ 
ًحٿټظخد ًٷخٽ: أطزٰٞ ٫ڀْخ ٷخٽ: ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ: ٳٚ طز٠ٰو ًاڅ ٻنض طلزو ٳخُىى ٿو كزخ 
ٳٌحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ٿنْٜذ آٽ ٫ڀِ ٳِ حٿوڄْ أٳ٠پ ڃن ًْٛٴش ٷخٽ: ٳڄخ ٻخڅ ڃن 

نخّ أكي ر٬ي ٷٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكذ اٿِ ڃن ٫ڀِ ٷخٽ ٫زي حهلل: حٿ
ٳٌحٿٌُ ٙ اٿو ٯَْه ڃخ رْنِ ًرْن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ىٌح حٿليّغ ٯَْ أرِ 

 رَّيس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن َّٗٺ كيػنخ أرٌ ٍر٬ْش ٫ن حرن رَّيس  - 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ
اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّلذ ڃن أٛلخرِ أٍر٬ش أهزَنِ أنو ّلزيڂ ًأڃَنِ أڅ أكزيڂ ٷخٿٌح: -

ڃن ىڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: اڅ ٫ڀْخ ڃنيڂ ًأرٌ ًٍ حٿٰٴخٍُ ًٓڀڄخڅ حٿٴخٍِٓ ًحٿڄٸيحى رن 
 حٌٕٓى حٿټنيُ.

رَّيس ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 اڅ ٫زي حهلل رن ٷْْ ح٬َُٕٗ أ٤٫ِ ڃِڃخٍح ڃن ڃِحڃَْ آٽ ىحًى.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ أنزؤنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ىحًى ٫ن رَّيس ٫ن  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
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ڃن أن٨َه ر٬ي كڀو ٻخڅ ٿو ڃؼڀو ٳِ ٻپ ٌّځ ڃن أن٨َ ڃ٬َٔح ٻخڅ ٿو ٻپ ٌّځ ٛيٷش ً-
 ٛيٷش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ٤٫خء ٫ن ٫زي حهلل  - 
 رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:

ؿخءص حڃَأس اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض: انِ طٜيٷض ٫ڀَ أڃِ رـخٍّش ًانيخ -
 ٺ حٿڄَْحع.ڃخطض ٷخٽ: آؿَٹ حهلل ًٍى ٫ڀْ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ٛخٿق ٬ّنِ حرن كْخڅ ٫ن حرن  - 
 رَّيس ٫ن أرْو:

أنو ٻخڅ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ اػنْن ًأٍر٬ْن ڃن أٛلخرو ًحٿنزِ ٛڀَ -
رْنو حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ حٿڄٸخځ ًىڂ هڀٴو ؿڀٌّ ّنظ٨ًَنو ٳڀڄخ ٛڀَ أىٌٍ ٳْڄخ 

ًرْن حٿټ٬زش ٻؤنو َّّي أڅ ّؤهٌ ْٗجخ ػڂ انَٜٱ اٿَ أٛلخرو ٳؼخًٍح ًأٗخٍ اٿْيڂ رْيه أڅ 
اؿڀٌٔح ٳـڀٌٔح ٳٸخٽ: ٍأّظڄٌنِ كْن ٳَٯض ڃن ٛٚطِ أىٌّض ٳْڄخ رْنِ ًرْن حٿټ٬زش 
ٻؤنِ أٍّي أڅ آهٌ ْٗجخ ٷخٿٌح: ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: اڅ حٿـنش ٫َٟض ٫ڀِ ٳڀڂ أٍ ڃؼپ ڃخ 

ڃَص رِ هٜڀش ڃن ٫نذ ٳؤ٫ـزظنِ ٳؤىٌّض اٿْيخ ٓهٌىخ ٳٔزٸظنِ ًٿٌ أهٌطيخ ٳْيخ ًأنيخ 
ٿَٰٓظيخ رْن ٧يَحنْټڂ كظَ طؤٻڀٌح ڃن ٳخٻيش حٿـنش ًح٫ڀڄٌح أڅ حٿټڄؤس ىًحء حٿ٬ْن ًأڅ 
حٿ٬ـٌس ڃن ٳخٻيش حٿـنش ًأڅ ىٌه حٿلزش حٿٌٔىحء حٿظِ طټٌڅ ٳِ حٿڄڀق ح٫ڀڄٌح أنيخ ىًحء ڃن 

 ٻپ ىحء اٙ حٿڄٌص.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڀٸڄش رن ڃَػي ٫ن ٓڀْڄخڅ رن  كيػنخ - 

 رَّيس ٫ن أرْو:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ ٻخڅ ٌّځ حٿٴظق ٳظق ڃټش طٌٟؤ ًڃٔق ٫ڀَ هٴْو -

ٳٸخٽ ٿو ٫ڄَ: ٍأّظٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٛن٬ض حٿٌْځ ْٗجخ ٿڂ طټن طٜن٬و ٷخٽ: ٫ڄيح ٛن٬ظو ّخ 
 ٫ڄَ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ ٍر٬ْش ٫ن حرن رَّيس ٫ن كي - 
 أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٙ طظز٪ حٿن٨َس حٿن٨َس ٳبنيخ ٿٺ حًٕٿَ ًٿْٔض ٿٺ حٓهَس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ رَ٘ رن ڃيخؿَ ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن  - 

 أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ط٬ڀڄٌح حٿزٸَس ٳبڅ أهٌىخ رَٻش ًطَٻيخ كَٔس ًٙ ّٔظ٬ْ٤يخ حٿز٤ڀش ط٬ڀڄٌح حٿزٸَس ًآٽ -

٫ڄَحڅ ٳبنيڄخ ىڄخ حٿِىَحًحڅ ّـْجخڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٻؤنيڄخ ٯڄخڃظخڅ أً ٯْخّظخڅ أً ٻؤنيڄخ 
 ٳَٷخڅ ڃن ٣َْ ٌٛحٱ طـخىٙڅ ٫ن ٛخكزيڄخ.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ رَْ٘ رن حٿڄيخؿَ ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس  كيػنخ ٫زي - 
 ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ّـِء حٿٸَآڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٻخٿَؿپ حٿ٘خكذ ٳْٸٌٽ ٿٜخكزو أنخ حٿٌُ أٓيَص ٿْڀٺ ًأ٧ڄؤص -
 ىٌحؿَٹ.
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ن ٫ڀٸڄش رن ڃَػي ٫ن ٓڀْڄخڅ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ - 
 رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

كَڃش نٔخء حٿڄـخىيّن ٫ڀَ حٿٸخ٫يّن ٻلَڃش أڃيخطيڂ ًڃخ ڃن ٍؿپ ڃن حٿٸخ٫يّن ّوڀٲ -
ٍؿٚ ڃن حٿڄـخىيّن ٳِ أىڀو ٳْوٌنو ٳْيخ اٙ ًٷٲ ٿو ٌّځ حٿٸْخڃش ٳْؤهٌ ڃن ٫ڄڀو ڃخ ٗخء 

 ٳڄخ ٧نټڂ.
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڀٸڄش رن ڃَػي ٫ن ٓڀْڄخڅ رن كيػن - 

 رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ر٬غ أڃَْح ٫ڀَ َّٓش أً ؿْٖ أًٛخه ٳِ -

هخٛش نٴٔو رظٸٌٍ حهلل ًڃن ڃ٬و ڃن حٿڄٔڀڄْن هَْح ًٷخٽ: حٯًِ رٔڂ حهلل ٳِ ٓزْپ حهلل 
ٴَ رخهلل ٳبًح ٿٸْض ٫يًٹ ڃن حٿڄَ٘ٻْن ٳخى٫يڂ اٿَ اكيٍ ػٚع هٜخٽ أً ٷخطڀٌح ڃن ٻ

هٚٽ ٳؤّظين ڃخ أؿخرٌٹ اٿْيخ ٳخٷزپ ڃنيڂ ًٻٲ ٫نيڂ حى٫يڂ اٿَ حٗٓٚځ ٳبڅ أؿخرٌٹ ٳخٷزپ 
ڃنيڂ ػڂ حى٫يڂ اٿَ حٿظلٌٽ ڃن ىحٍىڂ اٿَ ىحٍ حٿڄيخؿَّن ًأ٫ڀڄيڂ اڅ ىڂ ٳ٬ڀٌح ًٿٺ أڅ 

٫ڀَ حٿڄيخؿَّن ٳبڅ أرٌح ًحهظخًٍح ىحٍىڂ ٳؤ٫ڀڄيڂ أنيڂ  ٿيڂ ڃخ ٿڀڄيخؿَّن ًأڅ ٫ڀْيڂ ڃخ
ّټٌنٌڅ ٻؤ٫َحد حٿڄٔڀڄْن ّـَُ ٫ڀْيڂ كټڂ حهلل حٿٌُ ّـَُ ٫ڀَ حٿڄئڃنْن ًٙ ّټٌڅ 
ٿيڂ ٳِ حٿٴِء ًحٿٰنْڄش نْٜذ اٙ أڅ ّـخىيًح ڃ٪ حٿڄٔڀڄْن ٳبڅ ىڂ أرٌ ٳخى٫يڂ اٿَ ا٤٫خء 

 ٌح ٳخٓظ٬ن حهلل ػڂ ٷخطڀيڂ.حٿـِّش ًاڅ ىڂ أؿخرٌح ٳخٷزپ ڃنيڂ ًٻٲ ٫نيڂ ٳبڅ أر
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڀٸڄش رن ڃَػي ٫ن ٓڀْڄخڅ رن  - 

 رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ڃن ٿ٬ذ رخٿنَىَْٗ ٳټؤنڄخ ٯڄْ ّيه ٳِ ٿلڂ هنَِّ ًىڃو ًٿڂ ّٔنيه ًٻْ٪ ڃَس.-
كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٿٌٿْي رن ػ٬ڀزش حٿ٤خثِ ٫ن ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٿْْ ڃنخ ڃن كڀٲ رخٕڃخنش ًڃن هزذ ٫ڀَ حڃَة ًُؿظو أً ڃڄڀٌٻو ٳڀْْ ڃنخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ىٿيڂ رن ٛخٿق ٫ن ْٗن ٿيڂ ّٸخٽ ٿو:  - 

 َْ رن ٫زي حهلل حٿټنيُ ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو:كـ
أڅ حٿنـخِٗ أىيٍ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هٴْن أٌٓىّن ٓخًؿْن ٳڀزٔيڄخ ػڂ -

 طٌٟؤ ًڃٔق ٫ڀْيڄخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ٫ڀٸڄش رن ڃَػي ٫ن حرن  - 

 رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أكذ حٿوْپ ٳٴِ حٿـنش ؿخء ٍؿپ اٿَ -

هْپ ٷخٽ: اڅ ّيهڀٺ حهلل حٿـنش ٳٚ ط٘خء أڅ طَٻذ ٳَٓخ ڃن ّخٷٌطش كڄَحء ط٤َْ رٺ ٳِ 
أُ حٿـنش ٗجض اٙ ٍٻزض ًأطخه ٍؿپ آهَ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٳِ حٿـنش ارپ ٷخٽ: ّخ ٫زي 

 ٿٺ ٳْيخ ڃخ حٗظيض نٴٔٺ ًٿٌص ٫ْنٺ.حهلل اڅ ّيهڀٺ حهلل حٿـنش ٻخڅ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زْيس حٿليحى كيػنخ ػٌحد رن ٫ظزش ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:
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ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿٴ٤َ ٙ ّوَؽ كظَ ٬٤ّڂ ًٌّځ حٿنلَ ٙ ٬٤ّڂ كظَ -
 َّؿ٪.

ٌّنْ كيػنخ ٫ٸزش رن ٫زي حهلل حٿَٳخ٫ِ كيػنِ ٫زي حهلل  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
 رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٰيً ٌّځ حٿٴ٤َ كظَ ّؤٻپ ًٙ ّؤٻپ ٌّځ -
 حٕٟلَ كظَ َّؿ٪ ٳْؤٻپ ڃن أٟلْظو.

څ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ى٘خځ ًأرٌ أكڄي ٷخٙ: كيػنخ ٓٴْخ - 
 ٫ڀٸڄش رن ڃَػي ٫ن ٓڀْڄخنن رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّڀڄيڂ اًح هَؿٌح اٿَ حٿڄٸخرَ ٳټخڅ ٷخثڀيڂ ّٸٌٽ: -
حٿٔٚځ ٫ڀْټڂ أىپ حٿيّخٍ ڃن حٿڄئڃنْن ًحٿڄٔڀڄْن ٷخٽ ڃ٬خًّش ٳِ كيّؼو انخ اڅ ٗخء حهلل رټڂ 

 حهلل ٿنخ ًٿټڂ حٿ٬خٳْش.ٙكٸٌڅ أنظڂ ٳ٣َنخ ًنلن ٿټڂ طز٪ ًنٔؤٽ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنخ كْٔن رن ًحٷي كيػنِ ٫زي حهلل  - 

 ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرِ رَّيس ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
هڄْ ٙ ٬ّڀڄين اٙ حهلل ط٬خٿَ }اڅ حهلل ٫نيه ٫ڀڂ حٿٔخ٫ش ًّنِٽ حٿْٰغ ٬ًّڀڂ ڃخ ٳِ -

ځ ًڃخ طيٍُ نٴْ ڃخًح طټٔذ ٯيح ًڃخ طيٍُ نٴْ رؤُ أٍٝ طڄٌص اڅ حهلل ٫ڀْڂ حٍٕكخ
 هزَْ{.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي ىٌ حرن حٿلزخد كيػنِ كْٔن رن ًحٷي كيػنِ ٫زي  - 
 حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:

ٔٺ ٷخٽ: حكظزْ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿو: ڃخ أكز-
 انخ ٙ نيهپ رْظخ ٳْو ٻڀذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ آڄخ٫ْپ ٫ن أرِ ىحًى حٿَح٫ِ  - 
 ٫ن رَّيس حٿوِح٫ِ ٷخٽ:

ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ٫ڀڄنخ ٻْٲ نٔڀڂ ٫ڀْٺ ٳټْٲ نٜڀِ ٫ڀْٺ ٷخٽ: ٷٌٿٌح حٿڀيڂ حؿ٬پ -
ڃلڄي ٻڄخ ؿ٬ڀظيخ ٫ڀَ ارَحىْڂ ٫ًڀَ ٛڀٌحطٺ ًٍكڄظٺ ًرَٻخطٺ ٫ڀَ ڃلڄي ٫ًڀَ آٽ 

 آٽ ارَحىْڂ انٺ كڄْي ڃـْي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنخ كْٔن كيػنِ ٫زي حهلل رن رَّيس  - 

٫ن أرْو ٫ن أڃش ٌٓىحء أطض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ٍؿ٪ ڃن ر٬ٞ ڃٰخُّو 
أڅ أَٟد ٫نيٹ رخٿيٱ ٷخٽ: اڅ ٻنض ٳ٬ڀض ٳٸخٿض: انِ ٻنض نٌٍص اڅ ٍىٹ حهلل ٛخٿلخ 

ٳخٳ٬ڀِ ًاڅ ٻنض ٿڂ طٴ٬ڀِ ٳٚ طٴ٬ڀِ ٳ٠َرض ٳيهپ أرٌ رټَ ًىِ ط٠َد ًىهپ ٯَْه 
ًىِ ط٠َد ػڂ ىهپ ٫ڄَ ٷخٽ: ٳـ٬ڀض ىٳيخ هڀٴيخ ًىِ ڃٸن٬ش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

هڀض ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿ٤ْ٘خڅ ٿْٴَٵ ڃنٺ ّخ ٫ڄَ أنخ ؿخٿْ ىينخ ًىهپ ىئٙء ٳڀڄخ أڅ ى
 ٳ٬ڀض ڃخ ٳ٬ڀض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ كْٔن رن ًحٷي كيػنِ ٫زي حهلل  - 
 رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 اڅ أكٔخد أىپ حٿينْخ حٿٌّن ٌّىزٌڅ اٿْو ىٌح حٿڄخٽ.-
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يػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ ٍر٬ْش ٫ن حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ك - 
 رَّيس ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٿ٬ڀِ:

 ّخ ٫ڀِ ٙ طظز٪ حٿن٨َس حٿن٨َس ٳبڅ ٿٺ حًٕٿَ ًٿْٔض ٿٺ حٓهَس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي ىٌ حرن حٿلزخد كيػنِ كْٔن رن ًحٷي كيػنِ ٫زي  - 

 ّٸٌٽ:حهلل رن رَّيس ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرِ 
رْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄِ٘ اً ؿخء ٍؿپ ڃ٬و كڄخٍ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل -

اٍٻذ ٳظؤهَ حٿَؿپ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ أنض أكٶ رٜيٍ ىحرظٺ ڃنِ 
 اٙ أڅ طـ٬ڀو ٿِ ٷخٽ: ٳبنِ ٷي ؿ٬ڀظو ٿٺ ٷخٽ: ٳَٻذ.

خد كيػنِ حٿلْٔن رن ًحٷي كيػنِ ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلز - 
 رن رَّيس كيػنِ أرِ رَّيس ٷخٽ:

كخَٛنخ هْزَ ٳؤهٌ حٿڀٌحء أرٌ رټَ ٳخنَٜٱ ًٿڂ ّٴظق ٿو ػڂ أهٌه ڃن حٿٰي ٳوَؽ ٳَؿ٪ -
ًٿڂ ّٴظق ٿو ًأٛخد حٿنخّ ٌّڃجٌ ٗيس ًؿيي ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ 

 ًٌٍٓٿو ًّلذ حهلل ًٌٍٓٿو ٙ َّؿ٪ كظَ ّٴظق ٿو ىحٳ٪ حٿڀٌحء ٯيح اٿَ ٍؿپ ّلزو حهلل
ٳزظنخ ٣ْزش أنٴٔنخ أڅ حٿٴظق ٯيح ٳڀڄخ أڅ أٛزق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ حٿٰيحس 
ػڂ ٷخځ ٷخثڄخ ٳي٫خ رخٿڀٌحء ُحٿنخّ ٫ڀَ ڃٜخٳيڂ ٳي٫َ ٫ڀْخ ًىٌ أٍڃي ٳظٴپ ٳِ ٫ْنْو ًىٳ٪ 

 ًٽ ٿيخ.اٿْو حٿڀٌحء ًٳظق ٿو ٷخٽ رَّيس: ًأنخ ٳْڄن ط٤خ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ كْٔن رن ًحٷي كيػنِ ٫زي حهلل  - 

 رن رَّيس ٫ن أرْو:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸَأ ٳِ ٛٚس حٿ٬٘خء }رخٿ٘ڄْ ًٟلخىخ{ -

 ًأٗزييخ ڃن حٿٌٍٔ.
ن رن ًحٷي كيػنِ ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ كْٔ - 

 رن رَّيس ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرِ رَّيس ّٸٌٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤زنخ ٳـخء حٿلٔن ًحٿلْٔن ٫ڀْيڄخ ٷڄْٜخڅ -

أكڄَحڅ ّڄْ٘خڅ ٬ًّؼَحڅ ٳنِٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڄنزَ ٳلڄڀيڄخ 
ٌحٿټڂ ًأًٙىٻڂ ٳظنش ن٨َص اٿَ ٳ٬ٌٟيڄخ رْن ّيّو ػڂ ٷخٽ: ٛيٵ حهلل ًٌٍٓٿو انڄخ أڃ

 ىٌّن حٿٜزْْن ّڄْ٘خڅ ٬ًّؼَحڅ ٳڀڂ أٛزَ كظَ ٷ٬٤ض كيّؼِ ًٍٳ٬ظيڄخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ كْٔن رن ًحٷي أهزَنِ ٫زي حهلل  - 

 رن رَّيس ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرِ رَّيس ّٸٌٽ:
ٸخٽ: ّخ رٚٽ رڂ ٓزٸظنِ اٿَ حٿـنش ڃخ أٛزق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳي٫خ رٚٙ ٳ-

ىهڀض حٿـنش ٷ٢ اٙ ٓڄ٬ض ه٘و٘ظٺ أڃخڃِ انِ ىهڀض حٿزخٍكش حٿـنش ٳٔڄ٬ض ه٘و٘ظٺ 
ٳؤطْض ٫ڀَ ٷَٜ ڃن ًىذ ڃَطٴ٪ ڃَ٘ٱ ٳٸڀض: ٿڄن ىٌح حٿٸَٜ ٷخٿٌح: ٿَؿپ ڃن حٿ٬َد 
 ٷڀض أنخ ٫َرِ ٿڄن ىٌح حٿٸَٜ ٷخٿٌح ٿَؿپ ڃن حٿڄٔڀڄْن ڃن أڃش ڃلڄي ٷڀض ٳؤنخ ڃلڄي

ٿڄن ىٌح حٿٸَٜ ٷخٿٌح: ٿ٬ڄَ رن حٿو٤خد ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌٙ ٯَْطٺ 
ّخ ٫ڄَ ٿيهڀض حٿٸَٜ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ ٻنض ٕٯخٍ ٫ڀْٺ ٷخٽ: ًٷخٽ ٿزٚٽ: رڂ 
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ٓزٸظنِ اٿَ حٿـنش ٷخٽ: ڃخ أكيػض اٙ طٌٟؤص ًٛڀْض ٍٻ٬ظْن ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ريٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ كْٔن كيػنِ ٫زي حهلل رن رَّيس  - 
 ٷخٽ: ٓڄ٬ض رَّيس ّٸٌٽ:

ؿخء ٓڀڄخڅ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٷيځ حٿڄيّنش رڄخثيس ٫ڀْيخ ٣ٍذ -
ڃخ  ٳ٬ٌٟيخ رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ىٌح ّخ ٓڀڄخڅ ٷخٽ: ٛيٷش ٫ڀْٺ ٫ًڀَ أٛلخرٺ ٷخٽ: حٍٳ٬يخ ٳبنخ ٙ نؤٻپ حٿٜيٷش ٳَٳ٬يخ 
ٳـخء ڃن حٿٰي رڄؼڀو ٳ٬ٌٟو رْن ّيّو ّلڄڀو ٳٸخٽ: ڃخ ىٌح ّخ ٓڀڄخڅ ٳٸخٽ: ىيّش ٿٺ ٳٸخٽ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕٛلخرو حر٤ٌٔح ٳن٨َ اٿَ حٿوخطڂ حٿٌُ ٫ڀَ ٧يَ 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳآڃن رو ًٻخڅ ٿڀْيٌى ٳخٗظَحه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
ًٓڀڂ رټٌح ًٻٌح ىٍىڄخ ٫ًڀَ أڅ َّّٰ نوٚ ٳ٬ْڄپ ٓڀڄخڅ ٳْيخ كظَ ٬٤ّڂ ٷخٽ: ٳَّٰ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنوپ اٙ نوڀش ًحكيس ٯَٓيخ ٫ڄَ ٳلڄڀض حٿنوپ ڃن 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٗؤڅ ىٌه ٷخٽ ٫ڄَ: أنخ ٫خڃيخ ًٿڂ طلڄپ حٿنوڀش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
ٯَٓظيخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ٳن٫ِيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٯَٓيخ ٳلڄڀض ڃن 

 ٫خڃيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي كيػنِ كْٔن كيػنِ ٫زي حهلل رن رَّيس ٷخٽ:  - 

 ٸٌٽ:ٓڄ٬ض أرِ رَّيس ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّ
ٳِ حٗنٔخڅ ٓظٌڅ ًػڀؼڄخثش ڃٴٜپ ٳ٬ڀْو أڅ ّظٜيٵ ٫ن ٻپ ڃٴٜپ ڃنيخ ٛيٷش ٷخٿٌح: -

ٳڄن حٿٌُ ٤ّْٶ ًٿٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: حٿنوخ٫ش ٳِ حٿڄٔـي طيٳنيخ أً حٿِ٘ء طنلْو ٫ن 
 حٿ٤َّٶ ٳبڅ ٿڂ طٸيٍ ٳَٻ٬ظخ حٿ٠لَ طـِة ٫نٺ.

زي حهلل ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي كيػنِ كْٔن كيػنِ ٫ - 
 رَّيس ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

ًٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ىٌح ّخ ٓڀڄخڅ ٷخٽ: 
ٛيٷش ٫ڀْٺ ٫ًڀَ أٛلخرٺ ٷخٽ: حٍٳ٬يخ ٳبنخ ٙ نؤٻپ حٿٜيٷش ٳَٳ٬يخ ٳـخء ڃن حٿٰي رڄؼڀو 

: ڃخ ىٌح ّخ ٓڀڄخڅ ٳٸخٽ: ىيّش ٿٺ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٳ٬ٌٟو رْن ّيّو ّلڄڀو ٳٸخٽ
٫ڀْو ًٓڀڂ ٕٛلخرو حر٤ٌٔح ٳن٨َ اٿَ حٿوخطڂ حٿٌُ ٫ڀَ ٧يَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٳآڃن رو ًٻخڅ ٿڀْيٌى ٳخٗظَحه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رټٌح ًٻٌح ىٍىڄخ 

ٷخٽ: ٳَّٰ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ًڀَ أڅ َّّٰ نوٚ ٳ٬ْڄپ ٓڀڄخڅ ٳْيخ كظَ ٬٤ّڂ 
٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنوپ اٙ نوڀش ًحكيس ٯَٓيخ ٫ڄَ ٳلڄڀض حٿنوپ ڃن ٫خڃيخ ًٿڂ طلڄپ حٿنوڀش 
ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٗؤڅ ىٌه ٷخٽ ٫ڄَ: أنخ ٯَٓظيخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: 

 ٳن٫ِيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٯَٓيخ ٳلڄڀض ڃن ٫خڃيخ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي كيػنِ كْٔن كيػنِ ٫زي حهلل رن رَّيس ٷخٽ: كي - 

 ٓڄ٬ض أرِ رَّيس ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
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ٳِ حٗنٔخڅ ٓظٌڅ ًػڀؼڄخثش ڃٴٜپ ٳ٬ڀْو أڅ ّظٜيٵ ٫ن ٻپ ڃٴٜپ ڃنيخ ٛيٷش ٷخٿٌح: -
ٿڄٔـي طيٳنيخ أً حٿِ٘ء طنلْو ٫ن ٳڄن حٿٌُ ٤ّْٶ ًٿٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: حٿنوخ٫ش ٳِ ح

 حٿ٤َّٶ ٳبڅ ٿڂ طٸيٍ ٳَٻ٬ظخ حٿ٠لَ طـِة ٫نٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي كيػنِ كْٔن كيػنِ ٫زي حهلل ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ  - 

 رَّيس ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 ٫ڀْټڂ ريٌه حٿلزش حٿٌٔىحء ًىِ حٿٌ٘نِْ ٳبڅ ٳْيخ ٗٴخء.-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رټَ رن ٫َْٔ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ ٤٫خء رن حٿٔخثذ كي - 

 ٫ن أرِ ُىَْ ٫نن ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنٴٸش ٳِ حٿلؾ ٻخٿنٴٸش ٳِ ٓزْپ حهلل رٔز٬ڄخثش -

 ٬ٟٲ.
كيػنِ كْٔن رن ًحٷي كيػنِ ٫زي حهلل  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد - 

 رن رَّيس ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ:
 اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ٶ ٫ن حٿلٔن ًحٿلْٔن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ حرن ڃٔڀڂ كيػنخ َٟحٍ  - 

ّيس ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٬ّنِ حرن ڃَس أرٌ ٓنخڅ حٿْ٘زخنِ ٫ن ڃلخٍد رن ىػخٍ ٫ن حرن رَ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 أىپ حٿـنش ٫ًَ٘څ ًڃخثش ٛٲ ىٌه حٕڃش ڃن ًٿٺ ػڄخنٌڅ ٛٴخ.-
 ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن: - 
 ڃخص رَ٘ رن حٿلَع ًأرٌ حٕكٌٙ ًحٿيْؼڂ رن هخٍؿش ٳِ ٓنش ٓز٪ ٫ًَّ٘ن.-
ٙ: كيػنخ ُىَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ًأكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ ٷخ - 

ٷخٽ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ ٳِ كيّؼو كيػنخ ُرْي رن حٿلَع حٿْخڃِ ٫ن ڃلخٍد رن ىػخٍ ٫ن 
 حرن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:

ٻنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنِٽ رنخ ًنلن ڃ٬و ٷَّذ ڃن أٿٲ ٍحٻذ ٳٜڀَ -
يحه رخٕد ًحٕځ ٍٻ٬ظْن ػڂ أٷزپ ٫ڀْنخ رٌؿيو ٫ًْنخه طٌٍٳخڅ ٳٸخځ اٿْو ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٳٴ

ّٸٌٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخٿٺ ٷخٽ: انِ ٓؤٿض ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٳِ حٙٓظٰٴخٍ ٕڃِ ٳڀڂ ّؤًڅ ٿِ 
ٳيڃ٬ض ٫ْنخُ ٍكڄش ٿيخ ڃن حٿنخٍ ًانِ ٻنض نيْظټڂ ٫ن ػٚع ٫ن ُّخٍس حٿٸزٌٍ 
ٳًًٍِىخ ٿظٌٻَٻڂ ُّخٍطيخ هَْح ًنيْظټڂ ٫ن ٿلٌځ حٿ٠خكِ ر٬ي ػٚع ٳټڀٌح ًأڃٔټٌح ڃخ 

 ٫ن حَٕٗرش ٳِ ح٫ًْٕش ٳخَٗرٌح ٳِ أُ ٫ًخء ٗجظڂ ًٙ طَ٘رٌح ڃٔټَح.ٗجظڂ ًنيْظټڂ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٫ن ٿْغ ٫ن ٫ڀٸڄش رن ڃَػي ٫ن حرن رَّيس  - 

 ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ٷخ٫ي ّوڀٲ ٳ٠پ نٔخء حٿڄـخىيّن ٫ڀَ حٿٸخ٫يّن ٳِ حٿلَڃش ٻٴ٠پ أڃيخطيڂ ًڃخ ڃن -

ڃـخىيح ٳِ أىڀو ٳْوزذ ٳِ أىڀو اٙ ًٷٲ ٿو ٌّځ حٿٸْخڃش ٷْپ ٿو: اڅ ىٌح هخنٺ ٳِ أىڀٺ 
 ٳوٌ ڃن ٫ڄڀو ڃخ ٗجض ٷخٽ: ٳڄخ ٧نټڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٤٫خء حٿوَحٓخنِ كيػنِ  - 
  ٫ڀْو ًٓڀڂ:٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
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انِ ٻنض نيْظټڂ ٫ن ُّخٍس حٿٸزٌٍ ٳًًٍِىخ ٳبنيخ طٌٻَ رخٓهَس ًنيْظټڂ ٫ن نزٌْ حٿـَ -
ٳخنظزًٌح ٳِ ٻپ ٫ًخء ًحؿظنزٌح ٻپ ڃٔټَ ًنيْظټڂ ٫ن أٻپ ٿلٌځ حٕٟخكِ ر٬ي ػٚع 

 ٳټڀٌح ًطًِىًح ًحىهًَح.
ن كيػنِ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد ڃن ٻظخرو كيػنِ كْٔ - 

 رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ڃن كڀٲ أنو رَُء ڃن حٗٓٚځ ٳبڅ ٻخڅ ٻخًرخ ٳيٌ ٻڄخ ٷخٽ: ًاڅ ٻخڅ ٛخىٷخ ٳڀن َّؿ٪ -

 اٿَ حٗٓٚځ ٓخٿڄخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنخ كْٔن رن ًحٷي كيػنخ ٫زي حهلل رن  - 

 أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:رَّيس ٫ن 
 رْننخ ًرْنيڂ طَٹ حٿٜٚس ٳڄن طَٻيخ ٳٸي ٻٴَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ كْٔن كيػنخ ٫زي حهلل رن رَّيس  - 

 ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرِ رَّيس ّٸٌٽ: اڅ ڃ٬خً رن ؿزپ ّٸٌٽ:
ٷظَرض حٿٔخ٫ش{ ٳٸخځ ٍؿپ ڃن ٷزپ أڅ ّٴَ٭ ٛڀَ رؤٛلخرو ٛٚس حٿ٬٘خء ٳٸَأ ٳْيخ: }ح-

ٳٜڀَ ًًىذ ٳٸخٽ ٿو ڃ٬خً ٷٌٙ ٗيّيح ٳؤطَ حٿَؿپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخ٫ظٌٍ اٿْو 
ٳٸخٽ: انِ ٻنض أ٫ڄپ ٳِ نوپ ٳوٴض ٫ڀَ حٿڄخء ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛپ 

 د}حٿ٘ڄْ ًٟلخىخ{ ًنلٌىخ ڃن حٿٌٍٔ.
رِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ كْٔن رن ًحٷي كيػنِ ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 رن رَّيس ٫ن أرِ:
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٳ٪ حٿَحّش اٿَ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ٌّځ هْزَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ًحٟق أرٌ طڄْڀش أهزَنِ كْٔن رن ًحٷي ٷخٽ:  - 

 أرِ ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:ٓڄ٬ض حرن رَّيس ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض 
ڃن ٷخٽ انِ رَُء ڃن حٗٓٚځ ٳبڅ ٻخڅ ٻخًرخ ٳيٌ ٻڄخ ٷخٽ ًاڅ ٻخڅ ٛخىٷخ ٳڀن َّؿ٪ -

 اٿَ حٗٓٚځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ طڄْڀش ّلَْ رن ًحٟق أنزؤنخ كْٔن رن ًحٷي كيػنِ  - 

 ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:
ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ر٬ٞ ڃٰخُّو ؿخٍّش ٌٓىحء ٳٸخٿض: ّخ ٌٍٓٽ ٍؿ٪ ٍٓ-

حهلل انِ ٻنض نٌٍص اڅ ٍىٹ حهلل ط٬خٿَ ٓخٿڄخ أڅ أَٟد ٫ڀَ ٍأٓٺ رخٿيٱ ٳٸخٽ اڅ ٻنض 
نٌٍص ٳخٳ٬ڀِ ًاٙ ٳٚ ٷخٿض: انِ ٻنض نٌٍص ٷخٽ: ٳٸ٬ي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٳ٠َرض رخٿيٱ.
يػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنِ أؿڀق حٿټنيُ ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 ٫ن أرْو رَّيس ٷخٽ:
ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ؼْن اٿَ حٿْڄن ٫ڀَ أكيىڄخ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ -

٫ًڀَ حٓهَ هخٿي رن حٿٌٿْي ٳٸخٽ: اًح حٿظٸْظڂ ٳ٬ڀِ ٫ڀَ حٿنخّ ًاڅ حٳظَٷظڄخ ٳټپ ًحكي 
خٽ: ٳڀٸْنخ رنِ ُّي ڃن أىپ حٿْڄن ٳخٷظظڀنخ ٳ٨يَ حٿڄٔڀڄٌڅ ٫ڀَ ڃنټڄخ ٫ڀَ ؿنيه ٷ

حٿڄَ٘ٻْن ٳٸظڀنخ حٿڄٸخطڀش ًٓزْنخ حٿٌٍّش ٳخ٤ٛٴَ ٫ڀِ حڃَأس ڃن حٿٔزِ ٿنٴٔو ٷخٽ رَّيس: 
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ٳټظذ ڃ٬ِ هخٿي رن حٿٌٿْي اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوزَه رٌٿٺ ٳڀڄخ أطْض حٿنزِ 
ٳٸَة ٫ڀْو ٳَأّض حٿ٠ٰذ ٳِ ًؿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٳ٬ض حٿټظخد 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح ڃټخڅ حٿ٬خثٌ ر٬ؼظنِ ڃ٪ ٍؿپ ًأڃَطنِ أڅ أ٬ْ٣و 
ٳٴ٬ڀض ڃخ أٍٓڀض رو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٸ٪ ٳِ ٫ڀِ ٳبنو ڃنِ ًأنخ 

 ڃنو ًىٌ ًٿْټڂ ر٬يُ ًانو ڃنِ ًأنخ ڃنو ًىٌ ًٿْټڂ ر٬يُ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ُىَْ كيػنخ حٿٌٿْي رن ػ٬ڀزش حٿ٤خثِ ٫ن  - 

 حرن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ڃن ٷخٽ كْن ّٜزق أً كْن ّڄِٔ حٿڀيڂ أنض ٍرِ ٙ اٿو اٙ أنض هڀٸظنِ ًأنخ ٫زيٹ ًأنخ -

ڃن َٗ ڃخ ٛن٬ض أرٌء رن٬ڄظٺ ٫ڀِ ًأرٌء ٫ڀَ ٫ييٹ ٫ًًيٹ ڃخ حٓظ٬٤ض أ٫ًٌ رٺ 
 رٌنزِ ٳخٯٴَ ٿِ انو ٙ ّٰٴَ حٿٌنٌد اٙ أنض ٳڄخص ڃن ٌّڃو أً ڃن ٿْڀظو ىهپ حٿـنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن أرِ ٍر٬ْش ٫ن حرن  - 
 رَّيس ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ؿپ رلذ أٍر٬ش ڃن أٛلخرِ أٍٍ َّٗټخ ٷخٽ ًأهزَنِ أنو ّلزيڂ ٫ڀِ أڃَنِ حهلل ٫ِ ً-
 ڃنيڂ ًأرٌ ًٍ ًٓڀڄخڅ ًحٿڄٸيحى حٿټنيُ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن  - 
ٓڀڄش رن ٻيْپ أنو كيع ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس حٕٓڀڄِ ٫ن أرْو رَّيس رن كْٜذ ٫ن 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ: ٌٍٓٽ
ٻنض نيْظټڂ ٫ن ػٚع ٫ن ُّخٍس حٿٸزٌٍ ٳًًٍِىخ ٳبڅ ٳِ ُّخٍطيخ ٨٫ش ٫ًزَس ًنيْظټڂ -

٫ن ٿلٌځ حٕٟخكِ ٳٌٵ ػٚع ٳټڀٌح ًحىهًَح ًنيْظټڂ ٫ن حٿنزٌْ ٳِ ىٌه حٕٓٸْش ٳخَٗرٌح 
 ًٙ طَ٘رٌح كَحڃخ.

ڃنِ ًأنخ ڃنو ًىٌ ًٿْټڂ ر٬يُ ًانو  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٸ٪ ٳِ ٫ڀِ ٳبنو
 ڃنِ ًأنخ ڃنو ًىٌ ًٿْټڂ ر٬يُ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ُىَْ كيػنخ حٿٌٿْي رن ػ٬ڀزش حٿ٤خثِ ٫ن  - 
 حرن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

اٙ أنض هڀٸظنِ ًأنخ ٫زيٹ ًأنخ ڃن ٷخٽ كْن ّٜزق أً كْن ّڄِٔ حٿڀيڂ أنض ٍرِ ٙ اٿو -
٫ڀَ ٫ييٹ ٫ًًيٹ ڃخ حٓظ٬٤ض أ٫ًٌ رٺ ڃن َٗ ڃخ ٛن٬ض أرٌء رن٬ڄظٺ ٫ڀِ ًأرٌء 

 رٌنزِ ٳخٯٴَ ٿِ انو ٙ ّٰٴَ حٿٌنٌد اٙ أنض ٳڄخص ڃن ٌّڃو أً ڃن ٿْڀظو ىهپ حٿـنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن أرِ ٍر٬ْش ٫ن حرن  - 

 رَّيس ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
أڃَنِ حهلل ٫ِ ًؿپ رلذ أٍر٬ش ڃن أٛلخرِ أٍٍ َّٗټخ ٷخٽ ًأهزَنِ أنو ّلزيڂ ٫ڀِ -

 ڃنيڂ ًأرٌ ًٍ ًٓڀڄخڅ ًحٿڄٸيحى حٿټنيُ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن  - 

كيع ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس حٕٓڀڄِ ٫ن أرْو رَّيس رن كْٜذ ٫ن  ٓڀڄش رن ٻيْپ أنو
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
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ٻنض نيْظټڂ ٫ن ػٚع ٫ن ُّخٍس حٿٸزٌٍ ٳًًٍِىخ ٳبڅ ٳِ ُّخٍطيخ ٨٫ش ٫ًزَس ًنيْظټڂ -
٫ن ٿلٌځ حٕٟخكِ ٳٌٵ ػٚع ٳټڀٌح ًحىهًَح ًنيْظټڂ ٫ن حٿنزٌْ ٳِ ىٌه حٕٓٸْش ٳخَٗرٌح 

  طَ٘رٌح كَحڃخ.ًٙ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڀٸڄش رن ڃَػي ٫ن حرن رَّيس  - 

 ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
انِ ٻنض نيْظټڂ ٫ن ػٚع ٫ن ُّخٍس حٿٸزٌٍ ٫ًن ٿلٌځ حٕٟخكِ أڅ طلزْ ٳٌٵ ػٚع 

ٓ٪ ًً حٿ٬ٔش ٫ڀَ ڃن ٙ ٬ٓش ٿو ٳټڀٌح ٫ًن ح٫ًْٕش ًنيْظټڂ ٫ن ٿلٌځ حٕٟخكِ ٿٌْ
ًحىهًَح ًنيْظټڂ ٫ن ُّخٍس حٿٸزٌٍ ًاڅ ڃلڄيح ٷي أًڅ ٿو ٳِ ُّخٍس ٷزَ أڃو ًنيْظټڂ ٫ن 

 حٿ٨ًَٱ ًاڅ حٿ٨ًَٱ ٙ طلَځ ْٗجخ ًٙ طلڀو ًٻپ ڃٔټَ كَحځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ أٌّد رن ؿخرَ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن  - 

 ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ: حٿٸخٓڂ رن
هَؿض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ اًح ٻنخ رٌىحڅ ٷخٽ: ڃټخنټڂ كظَ آطْټڂ ٳخن٤ڀٶ -

ػڂ ؿخءنخ ًىٌ ٓٸْڂ ٳٸخٽ: انِ أطْض ٷزَ أځ ڃلڄي ٳٔؤٿض ٍرِ حٿ٘ٴخ٫ش ٳڄن٬نْيخ ًانِ ٻنض 
٬ي ػٚػش أّخځ ٳټڀٌح نيْظټڂ ٫ن ُّخٍس حٿٸزٌٍ ٳًًٍِىخ ًنيْظټڂ ٫ن ٿلٌځ حٕٟخكِ ر

 ًأڃٔټٌح ڃخ ريح ٿټڂ ًنيْظټڂ ٫ن ىٌه حَٕٗرش ٳِ ىٌه ح٫ًْٕش ٳخَٗرٌح ٳْڄخ ريح ٿټڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلٔن رن ّلَْ ڃن أىپ ڃًَ كيػنخ أًّ رن ٫زي حهلل  - 

رن رَّيس ٷخٽ: أهزَنِ أهِ ٓيپ رن ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو ٫ن ؿيه رَّيس ٷخٽ: 
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

ٓظټٌڅ ر٬يُ ر٬ٌع ٻؼَْس ٳټٌنٌح ٳِ ر٬غ هَحٓخڅ ػڂ حنِٿٌح ڃيّنش ڃًَ ٳبنو رنخىخ ًً -
 حٿٸَنْن ًى٫خ ٿيخ رخٿزَٻش ًٙ ٠َّ أىڀيخ ٌٓء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلٔن رن ّلَْ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ڃٌَٓ ٫ن ٫زْي حهلل  - 
 حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: حٿ٬ظټِ ٫ن ٫زي

 حٿٌطَ كٶ ٳڄن ٿڂ ٌّطَ ٳڀْْ ڃنخ ٷخٿيخ ػٚػخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ڃٌَٓ رن أ٫ْن ٫ن ٿْغ  - 

٫ڀْو ٫ن ٫ڀٸڄش رن ڃَػي ٫ن ٓڀْڄخڅ رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ًٓڀڂ:

 ٿيڂ ڃخ أٓڀڄٌح ٫ڀْو ڃن أٍْٟيڂ ًٍٷْٸيڂ ًڃخْٗظيڂ ًٿْْ ٫ڀْيڂ ٳْو اٙ حٿٜيٷش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلخٵ ًأرِ  - 

ٍر٬ْش حّٕخىُ ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 
 ٿ٬ڀِ:

 ڀِ ٙ طظز٪ حٿن٨َس حٿن٨َس ٳبنڄخ ٿٺ حًٕٿَ ًٿْٔض ٿٺ حٓهَس.ّخ ٫-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ڃؼنَ رن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن حرن رَّيس ٫ن  - 

 أرْو:
أنو ٻخڅ روَحٓخڅ ٳ٬خى أهخ ٿو ًىٌ ڃَّٞ ٳٌؿيه رخٿڄٌص ًاًح ىٌ ٬َّٵ ؿزْنو ٳٸخٽ: حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃٌص حٿڄئڃن ر٬َٵ حٿـزْن.أٻزَ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ أرٌ طڄْڀش رخٿڄؼنخس ّلَْ رن ًحٟق  - 
 حُٕىُ أهزَنِ هخٿي رن ٫زْي أرٌ ٫ٜخځ كيػنخ ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:

ڃن ڃټش ٳبًح أٍٝ ًىذ رِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حٿو ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ڃٌٟ٪ رخٿزخىّش ٷَّزخ -
ّخرٔش كٌٿيخ ٍڃپ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طوَؽ حٿيحرش ڃن ىٌح حٿڄٌٟ٪ ٳبًح 

 ٳظَ ٳِ ٗزَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ  - 

 ن٠َس ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٌٿش ٷخٽ:
ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: هَْ ٻنض أَْٓ ڃ٪ رَّيس حٕٓڀڄِ ٳٸخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓ-

ىٌه حٕڃش حٿٸَڅ حٿٌّن ر٬ؼض أنخ ٳْيڂ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ 
ّټٌڅ ٷٌځ طٔزٶ ٗيخىطيڂ أّڄخنيڂ ًأّڄخنيڂ ٗيخىطيڂ ًٷخٽ ٫ٴخڅ ڃَس حٿٸَڅ حٿٌّن ر٬ؼض 

 حٿٌّن ّڀٌنيڂ. ٳْيڂ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڀٸڄش رن ڃَػي ٫ن  - 

 ٓڀْڄخڅ رن رَّيس ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ڃن ٿ٬ذ رخٿنَىَْٗ ٳټؤنڄخ ّٰڄْ ّيّو ٳِ ٿلڂ حٿونَِّ ًىڃو.-
خء أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ّلَْ رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٤٫ - 

 ٻؼَْ ٫ن أرِ ٷٚرش أڅ أرخ ڃڀْق كيػو ٷخٽ:
ٻنخ ڃ٪ رَّيس ٳِ ٯًِس ٳِ ٌّځ ًُ ٯْڂ ٳٸخٽ: رټًَح رخٿٜٚس ٳبڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ ٷخٽ: ڃن طَٹ ٛٚس حٿ٬َٜ ٳٸي كز٢ ٫ڄڀو.
ٻٌح ٷخٽ أرِ ٿڂ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٌّٓٲ أنزؤنخ أرٌ ٳٚنش - 

ّٔڄ٬و ٫ڀَ ٫ڄي ًكيػنخه ٯَْه ٳٔڄخه ٬ّنِ أرخ كنْٴش ٫ن ٫ڀٸڄش رن ڃَػي ٫ن ٓڀْڄخڅ رن 
 رَّيس ٫ن أرْو:

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿَؿپ أطخه حًىذ ٳبڅ حٿيحٽ ٫ڀَ حٿوَْ ٻٴخ٫ڀو.-
٫ن حرن رَّيس  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٬ٓي رن ٫زْيس - 

 ٫ن أرْو أنو ڃَ ٫ڀَ ڃـڀْ ًىڂ ّظنخًٿٌڅ ڃن ٫ڀِ ٳٌٷٲ ٫ڀْيڂ ٳٸخٽ:
انو ٷي ٻخڅ ٳِ نٴِٔ ٫ڀَ ٫ڀِ ِٗء ًٻخڅ هخٿي رن حٿٌٿْي ٻٌٿٺ ٳز٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ َّٓش ٫ڀْيخ ٫ڀِ ًأٛزنخ ٓزْخ ٷخٽ: ٳؤهٌ ٫ڀِ ؿخٍّش ڃن حٿوڄْ ٿنٴٔو 
ٺ ٷخٽ: ٳڀڄخ ٷيڃنخ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿ٬ڀض أكيػو رڄخ ٳٸخٽ هخٿي رن حٿٌٿْي ىًن

ٻخڅ ػڂ ٷڀض: اڅ ٫ڀْخ أهٌ ؿخٍّش ڃن حٿوڄْ ٷخٽ: ًٻنض ٍؿٚ ڃټزخرخ ٷخٽ: ٳَٳ٬ض ٍأِٓ 
 ٳبًح ًؿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي طَْٰ ٳٸخٽ: ڃن ٻنض ًٿْو ٳ٬ڀِ ًٿْو.

ڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڀٸڄش رن ڃَػي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَك - 
 ٓڀْڄخڅ رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٌٟؤ ٫ني ٻپ ٛٚس ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ حٿٴظق طٌٟؤ ًڃٔق -
٫ڀَ هٴْو ًٛڀَ حٿٜڀٌحص رٌٌٟء ًحكي ٳٸخٽ ٿو ٫ڄَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ ٳ٬ڀض ْٗجخ ٿڂ 

 طټن طٴ٬ڀو ٷخٽ: انِ ٫ڄيح ٳ٬ڀض ّخ ٫ڄَ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڀٸڄش رن ڃَػي ٫ن  - 
 ٓڀْڄخڅ رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أڃَ أڃَْح ٫ڀَ ؿْٖ أً َّٓش أًٛخه ٳِ -
طڀٌح هخٛظو رظٸٌٍ حهلل ًڃن ڃ٬و ڃن حٿڄٔڀڄْن هَْح ػڂ ٷخٽ: حٯًِح رٔڂ حهلل ٳِ ٓزْپ حهلل ٷخ

ڃن ٻٴَ رخهلل حٯًِح ًٙ طٰڀٌح ًٙ طٰيًٍح ًٙ طڄؼڀٌح ًٙ طٸظڀٌح ًٿْيح ًاًح ٿٸْض ٫يًٹ ڃن 
حٿڄَ٘ٻْن ٳخى٫يڂ اٿَ اكيٍ ػٚع هٜخٽ أً هٚٽ ٳؤّظين ڃخ أؿخرٌٹ اٿْيخ ٳخٷزپ ڃنيڂ 
ًٻٲ ٫نيڂ ػڂ حى٫يڂ اٿَ حٿظلٌٽ ڃن ىحٍىڂ اٿَ ىحٍ حٿڄيخؿَّن ًأهزَىڂ اڅ ىڂ ٳ٬ڀٌح أڅ 

ڄيخؿَّن ٫ًڀْيڂ ڃخ ٫ڀَ حٿڄيخؿَّن ًاڅ ىڂ أرٌح أڅ ّظلٌٿٌح ڃنيخ ٳؤهزَىڂ أنيڂ ٿيڂ ڃخ ٿڀ
ّټٌنٌڅ ٻؤ٫َحد حٿڄٔڀڄْن ّـَُ ٫ڀْيڂ كټڂ حهلل حٿٌُ ّـَُ ٫ڀَ حٿڄٔڀڄْن ًٙ ّټٌڅ 
ٿيڂ ٳِ حٿٰنْڄش ًحٿٴِء ِٗء اٙ أڅ ّـخىيًح ڃ٪ حٿڄٔڀڄْن ٳبڅ ىڂ أرٌح ٳٔڀيڂ حٿـِّش ٳبڅ 

نيڂ ًاڅ ىڂ أرٌح ٳخٓظ٬ن رخهلل ًٷخطڀيڂ ًاًح كخَٛص أىپ ىڂ أؿخرٌٹ ٳخٷزپ ڃنيڂ ًٻٲ ٫
كٜن ٳؤٍحىًٹ أڅ طـ٬پ ٿيڂ ًڃش حهلل ًًڃش نزْٺ ٳٚ طـ٬پ ٿيڂ ًڃش حهلل ًٙ ًڃش نزْو 
ًٿټن حؿ٬پ ٿيڂ ًڃظٺ ًًڃش أرْٺ ًًڃڂ أٛلخرٺ ٳبنټڂ اڅ طوٴًَح ًڃڄټڂ ًًڃڂ آرخثټڂ 

كٜن ٳؤٍحىًٹ أڅ طنِٿيڂ  أىٌڅ ڃن أڅ طوٴًَح ًڃش حهلل ًًڃش ٌٍٓٿو ًاڅ كخَٛص أىپ
٫ڀَ كټڂ حهلل ٳٚ طنِٿيڂ ٫ڀَ كټڂ حهلل ًٿټن أنِٿيڂ ٫ڀَ كټڄٺ ٳبنٺ ٙ طيٍُ أطْٜذ 

 كټڂ حهلل ٳْيڂ أځ ٙ ٷخٽ: ٫زي حٿَكڄن ىٌح أً نلٌه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًًٍف حٿڄ٬نِ ٷخٙ: كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن  - 

 ټَىُ ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو رَّيس حٕٓڀڄِ ٷخٽ:ڃْڄٌڅ أرِ ٫زي حهلل ٷخٽ ًٍف حٿ
ٿڄخ نِٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رلٜن أىپ هْزَ أ٤٫َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀٌحء ٫ڄَ رن حٿو٤خد ًنيٞ ڃ٬و ڃن نيٞ ڃن حٿڄٔڀڄْن ٳڀٸٌح أىپ هْزَ 
ؿٚ ّلذ حهلل ًٌٍٓٿو ًّلزو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٤٫ْٕن حٿڀٌحء ٯيح ٍ

حهلل ًٌٍٓٿو ٳڀڄخ ٻخڅ حٿٰي ى٫خ ٫ڀْخ ًىٌ أٍڃي ٳظٴپ ٳِ ٫ْنو ًأ٤٫خه حٿڀٌحء ًنيٞ حٿنخّ 
 ڃ٬و ٳڀٸِ أىپ هْزَ ًاًح ڃَكذ َّطـِ رْن أّيّيڂ ًىٌ ّٸٌٽ:

 ٿٸي ٫ڀڄض هْزَ أنِ ڃَكذ * ٗخٻِ حٿٔٚف ر٤پ ڃـَد.
 .أ٬٣ن أكْخنخ ًكْنخ أَٟد * اًح حٿڀٌْع أٷزڀض طڀيذ

ٷخٽ: ٳخهظڀٲ ىٌ ٫ًڀِ َٟرظْن ٳ٠َرو ٫ڀَ ىخڃظو كظَ ٫ٞ حٿْٔٲ ڃنيخ رؤَٟحٓو 
 ًٓڄ٪ أىپ حٿ٬ٔټَ ٌٛص َٟرظو ٷخٽ: ًڃخ طظخځ آهَ حٿنخّ ڃ٪ ٫ڀِ كظَ ٳظق ٿو ًٿيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٤٫خء ٫ن حرن رَّيس ٫ن  - 
 أرْو ٷخٽ:

زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ طٜيٷض ٫ڀَ أڃِ ؿخءص حڃَأس اٿَ حٿن-
رـخٍّش ٳڄخطض أڃِ ًرٸْض حٿـخٍّش ٳٸخٽ: ٷي ًؿذ أؿَٹ ًٍؿ٬ض اٿْٺ ٳِ حٿڄَْحع ٷخٿض: 
ٳبنو ٻخڅ ٫ڀَ أڃِ ٌٛځ ٗيَ أٳؤٌٛځ ٫نيخ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٿض: ٳبڅ أڃِ ٿڂ طلؾ أٳؤكؾ ٫نيخ 

 ٷخٽ: كـِ ٫ن أڃٺ.
أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد أهزَنِ ڃخٿٺ رن ڃٌٰٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 رن رَّيس ٫ن أرْو:
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أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ حٿڄٔـي ٳؤهٌ رْيُ ٳيهڀض ڃ٬و ٳبًح ٍؿپ ّٸَأ -
ًّٜڀِ ٷخٽ: ٿٸي أًطِ ىٌح ڃِڃخٍح ڃن ڃِحڃَْ آٽ ىحًى ًاًح ىٌ ٫زي حهلل رن ٷْْ أرٌ 

 خ ٌٍٓٽ حهلل ٳؤهزَه ٷخٽ: ٳؤهزَطو ٳٸخٽ: ٿڂ طِٽ ٿِ ٛيّٸخ.ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ: ٷڀض: ّ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ًحٟق ًىٌ أرٌ طڄْڀش ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٔڀڂ  - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:
ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ّي ٍؿپ هخطڄخ ڃن ًىذ ٳٸخٽ: ڃخ ٿٺ ًٿلڀِ -

خٽ: ٳـخء ًٷي ٿزْ هخطڄخ ڃن ٛٴَ ٳٸخٽ: أؿي ڃنٺ ٍّق أىپ حٕٛنخځ ٷخٽ: ٳڄڂ أىپ حٿـنش ٷ
 أطوٌه ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ڃن ٳ٠ش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن حٿَإحِٓ كيػنخ أرِ ٫ن ٫زي  - 
 حٿټَّڂ رن ٓڀ٢ْ ٫ن حرن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:

يڄخ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ ه٤ذ ٫ڀِ ٳخ٣ڄش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫ن-
َِ ٻٌح ًٻٌح ڃن ًٍس. َِ ٻزٖ ًٷخٽ ٳٚڅ: ٫ڀ  انو ٙ ري ٿڀ٬َّ ڃن ًٿْڄش ٷخٽ: ٳٸخٽ ٬ٓي: ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٫ڀِ رن ٌّٓي رن ڃنـٌٱ ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس  - 
 ٫ن أرْو ٷخٽ:

خ اٿَ هخٿي رن حٿٌٿْي ٿْٸٔڂ حٿوڄْ ًٷخٽ ًٍف ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀْ-
ڃَس ٿْٸزٞ حٿوڄْ ٷخٽ: ٳؤٛزق ٫ڀِ ًٍأٓو ّٸ٤َ ٷخٽ: ٳٸخٽ هخٿي ٿزَّيس أٙ طٍَ اٿَ ڃخ 
ّٜن٪ ىٌح ٿڄخ ٛن٪ ٫ڀِ ٷخٽ ًٻنض أرٰٞ ٫ڀْخ ٷخٽ: ٳٸخٽ: ّخ رَّيس أطزٰٞ ٫ڀْخ ٷخٽ: 

 ٻؼَ ڃن ًٿٺ.ٷڀض: ن٬ڂ ٷخٽ: ٳٚ طز٠ٰو ٷخٽ ًٍف ڃَس ٳؤكزو ٳبڅ ٿو ٳِ حٿوڄْ أ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن حٿلٔن رن ٗٸْٶ أنزؤنخ حٿلْٔن رن ًحٷي كيػنخ  - 

 ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ٳِ حٗنٔخڅ ػٚػڄخثش ًٓظٌڅ ڃٴٜٚ ٳ٬ڀْو أڅ ّظٜيٵ ٫ن ٻپ ڃٴٜپ ٳِ ٻپ ٌّځ رٜيٷش -

ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: حٿنوخ٫ش طَحىخ ٳِ حٿڄٔـي ٳظيٳنيخ أً حٿِ٘ء طنلْو ٷخٿٌح ًڃن ٤ّْٶ ًٿٺ ّخ 
 ٫ن حٿ٤َّٶ ٳبڅ ٿڂ طٸيٍ ٳَٻ٬ظخ حٿ٠لَ طـِثٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ هڀٲ ٬ّنِ حرن هڀْٴش ٫ن أرِ  - 
 هزخد ٫ن ٓڀْڄخڅ رن رَّيس ٫ن أرْو:

س حٿٴظق ٳوَؽ ّڄِ٘ اٿَ حٿٸزٌٍ كظَ اًح أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯِح ٯًِ-
أطَ اٿَ أىنخىخ ؿڀْ اٿْو ٻؤنو ّټڀڂ انٔخنخ ؿخٿٔخ ّزټِ ٷخٽ: ٳخٓظٸزڀو ٫ڄَ رن حٿو٤خد 
ٳٸخٽ: ڃخ ّزټْٺ ؿ٬ڀنِ حهلل ٳيحءٹ ٷخٽ: ٓؤٿض ٍرِ ٫ِ ًؿپ أڅ ّؤًڅ ٿِ ٳِ ُّخٍس ٷزَ أځ 

ظټڂ ٫ن ػٚػش أْٗخء ٫ن ڃلڄي ٳؤًڅ ٿِ ٳٔؤٿظو أڅ ّؤًڅ ٿِ ٳخٓظٰٴَ ٿيخ ٳؤرَ انِ ٻنض نيْ
ٿلٌځ حٕٟخكِ أڅ طڄٔټٌح ر٬ي ػٚػش أّخځ ٳټڀٌح ڃخ ريح ٿټڂ ٫ًن ُّخٍس حٿٸزٌٍ ٳڄن ٗخء 
ٳڀٍِْ ٳٸي أًڅ ٿِ ٳِ ُّخٍس ٷزَ أځ ڃلڄي ًڃن ٗخء ٳڀْي٩ ٫ًن حٿ٨ًَٱ طَ٘رٌڅ ٳْيخ 
 حٿيرخء ًحٿلننظڂ ًحٿڄِٳض ًأڃَطټڂ ر٨ًَٱ ًاڅ حٿ٫ٌخء ٙ ّلپ ْٗجخ ًٙ ّلَڃو ٳخؿظنزٌح

 ٻپ ڃٔټَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن كڄْي أرٌ ٓٴْخڅ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڀٸڄش رن  - 

 ڃَػي ٫ن ٓڀْڄخڅ رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:
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ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّڀڄيڂ اًح هَؿٌح اٿَ حٿڄٸخرَ ّٸٌٽ: حٿٔٚځ ٫ڀْټڂ -
رټڂ ٿٚكٸٌڅ أنظڂ ٿنخ ٳ١َ ًنلن ٿټڂ  أىپ حٿيّخٍ ڃن حٿڄئڃنْن ًحٿڄٔڀڄْن ًانخ اڅ ٗخء حهلل

 طز٪ ٳنٔؤٽ حهلل ٿنخ ًٿټڂ حٿ٬خٳْش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن حٿلٔن ًىٌ حرن ٗٸْٶ كيػنخ كْٔن رن ًحٷي  - 

 كيػنخ حرن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:
ىهڀض ى٫خ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٚٙ ٳٸخٽ: ّخ رٚٽ ِرَڂ ٓزٸظنِ اٿَ حٿـنش انِ -

حٿـنش حٿزخٍكش ٳٔڄ٬ض ه٘و٘ظٺ أڃخڃِ ٳؤطْض ٫ڀَ ٷَٜ ڃن ًىذ ڃَر٪ ٳٸڀض ٿڄن ىٌح 
حٿٸَٜ ٷخٿٌح: ٿَؿپ ڃن أڃش ڃلڄي ٷڀض: ٳؤنخ ڃلڄي ٿڄن ىٌح حٿٸَٜ ٷخٿٌح: ٿَؿپ ڃن 
حٿ٬َد ٷڀض: أنخ ٫َرِ ٿڄن ىٌح حٿٸَٜ ٷخٿٌح ٿَؿپ ڃن ٷَّٖ ٷڀض: ٳؤنخ ٷَِٗ ٿڄن ىٌح 

ٸخٽ رٚٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ أًنض ٷ٢ اٙ ٛڀْض ٍٻ٬ظْن حٿٸَٜ ٷخٿٌح: ٿ٬ڄَ رن حٿو٤خد ٳ
 ًڃخ أٛخرنِ كيع ٷ٢ اٙ طٌٟؤص ٫نيىخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ريٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ڃخٿٺ رن ڃٌٰٽ ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن  - 
 أرْو:

يڂ انِ أٓؤٿٺ رؤنٺ أنض حهلل حٕكي أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄ٪ ٍؿٚ ّٸٌٽ: حٿڀ-
حٿٜڄي حٿٌُ ٿڂ ّڀي ًٿڂ ٌّٿي ًٿڂ ّټن ٿو ٻٴٌح أكي ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸي 

 ٓؤٽ حهلل رخٓڄو ح٨٫ٕڂ حٿٌُ اًح ٓجپ رو أ٤٫َ ًاًح ى٫ِ رو أؿخد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كَڃِ رن ٫ڄخٍس كيػنِ ػٌحد رن ٫ظزش حٿڄيَُ  - 

 نِ ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو:كيػ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٻخڅ ٌّځ حٿٴ٤َ ٿڂ ّوَؽ كظَ ّؤٻپ ًاًح ٻخڅ -

 ٌّځ حٿنلَ ٿڂ ّؤٻپ كظَ ٌّرق.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن  - 

ڃٌٿش ٫ن رَّيس حٕٓڀڄِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل  ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن ٫زي حهلل رن
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٿْټٲ أكيٻڂ ڃن حٿينْخ هخىځ ًڃَٻذ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي ًڃئڃپ ٷخٙ: كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ  - 

 ٫ڀٸڄش رن ڃَػي ٫ن ٓڀْڄخڅ رن رَّيس ٫ن أرْو:
پ حٕكڄَ ر٬ي حٿٴـَ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل أڅ أ٫َحرْخ ٷخٽ ٳِ حٿڄٔـي ڃن ى٫خ ٿڀـڄ-

٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ًؿيطو ٙ ًؿيطو ٙ ًؿيطو انڄخ رنْض ىٌه حٿزٌْص ًٷخٽ ڃئڃپ ىٌه حٿڄٔخؿي 
 ٿڄخ رنْض ٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن  - 
 څ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ ڃڀْق رن أٓخڃش ٫ن رَّيس أ

 ڃن طَٹ ٛٚس حٿ٬َٜ ڃظ٬ڄيح أكز٢ حهلل ٫ڄڀو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحٍع كيػنخ ڃلڄي رن ؿلخىس ٫ن  - 

 ٓڀڄخڅ رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
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ش ٷخٽ: ػڂ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ: ڃن أن٨َ ڃ٬َٔح ٳڀو رټپ ڃن أن٨َ ڃ٬َٔح ٳڀو رټپ ٌّځ ڃؼڀو ٛيٷ-
ٌّځ ڃؼڀْو ٛيٷش ٷڀض: ٓڄ٬ظٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل طٸٌٽ: ڃن أن٨َ ڃ٬َٔح ٳڀو رټپ ٌّځ ڃؼڀو 
ٛيٷش ػڂ ٓڄ٬ظٺ طٸٌٽ: ڃن أن٨َ ڃ٬َٔح ٳڀو رټپ ٌّځ ڃؼڀْو ٛيٷش ٷخٽ ٿو: رټپ ٌّځ ٛيٷش 

 ٷش.ٷزپ أڅ ّلپ حٿيّن ٳبًح كپ حٿيّن ٳؤن٨َه ٳڀو رټپ ٌّځ ڃؼڀْو ٛي
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حٿڄؼنَ رن ٬ْٓي ًأرٌ ىحًى كيػنخ  - 

حٿڄؼنَ رن ٬ٓي ٬ّنِ حٿ٠ز٬ِ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو أنو ٫خى أهخ ٿو 
 ٳَأٍ ؿزْنو ٬َّٵ ٳٸخٽ:

حهلل ٫ڀْو  حهلل أٻزَ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أً ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ-
ًٓڀڂ ٷخٽ أرٌ ىحًى ٳِ كيّؼو ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: حٿڄئڃن ّڄٌص 

 ر٬َٵ حٿـزْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ًآڄخ٫ْپ أنزؤنخ ى٘خځ كيػنخ  - 

 ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ ڃڀْق ٷخٽ:
ٌّځ ًُ ٯْڂ ٷخٽ: رټًَح رخٿٜٚس ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  ٻنخ ڃ٪ رَّيس ٳِ ٯًِس ٳِ-

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ڃن طَٹ ٛٚس حٿ٬َٜ كز٢ ٫ڄڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ رَْ٘ رن حٿڄيخؿَ ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس  - 

 ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 رَٻش ًطَٻيخ كَٔس ًٙ طٔظ٬ْ٤يخ حٿز٤ڀش.ط٬ڀڄٌح ٌٍٓس حٿزٸَس ٳبڅ أهٌىخ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ رَْ٘ رن حٿڄيخؿَ ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس  - 

 ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ط٬ڀڄٌح حٿزٸَس ًآٽ ٫ڄَحڅ ٳبنيڄخ حٿِىَحًحڅ ّـْجخڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٻؤنيڄخ ٯڄخڃظخڅ أً ٻؤنيڄخ -

ّظخڅ أً ٻؤنيڄخ ٳَٷخڅ ڃن ٣َْ ٌٛحٱ ّلخؿخڅ ًٷخٽ ًٻْ٪ ڃَس ّـخىٙڅ ٫ن ٯْخ
 ٛخكزيڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ْٓي رن ٓنخڅ ًىٌ أرٌ ٓنخڅ ٫ن ٫ڀٸڄش  - 
 رن ڃَػي ٫ن ٓڀْڄخڅ رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:

ڄَ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخځ ٍؿپ ٳٸخٽ: ڃن ى٫خ ٿڀـڄپ حٕك-
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ًؿيص انڄخ رنْض حٿڄٔخؿي ٿڄخ رنْض ٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرٌ ؿنخد ٫ن ٓڀْڄخڅ رن رَّيس ٫ن أرْو  - 
 ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٻنض نيْظټڂ ٫ن ُّخٍس حٿٸزٌٍ ٳًًٍِىخ ًٙ طٸٌٿٌح ىـَح.-
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫ْْنش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرْو ٫ن رَّيس كيػنخ ٫ز - 

 حٕٓڀڄِ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٫ڀْټڂ ىيّخ ٷخٛيح ٳبنو ڃن ّ٘خى ىٌح حٿيّن ّٰڀزو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ٤٫خء ٫ن ٫زي حهلل  - 

 س ٫ن أرْو ٷخٽ:رن رَّي
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ؿخءص حڃَأس اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض: انِ طٜيٷض ٫ڀَ أڃِ رـخٍّش ًانيخ -
 ڃخطض ٳٸخٽ: آؿَٹ حهلل ًٍى ٫ڀْٺ حٿڄَْحع.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ  - 
 ٷٚرش ٫ن أرِ حٿڄيخؿَ ٫ن رَّيس ٷخٽ:

و ٳِ ٯِحس ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: رټًَح رخٿٜٚس ٳِ ٻنخ ڃ٬-
 حٿٌْځ حٿْٰڂ ٳبنو ڃن ٳخطو ٛٚس حٿ٬َٜ ٳٸي كز٢ ٫ڄڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڀٸڄش ٫ن ٓڀْڄخڅ  - 
 رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ڃن ٿ٬ذ رخٿنَىَْٗ ٳټؤنڄخ ٯڄْ ّيه ٳِ ٿلڂ هنَِّ ًىڃو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٬ٓي رن ٫زْيس ٫ن حرن رَّيس  - 

 ٫ن أرْو ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ڃن ٻنض ًٿْو ٳ٬ڀِ ًٿْو.-
رن ٗٸْٶ أنزؤنخ حٿلْٔن رن ًحٷي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن حٿلٔن ًىٌ ح - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو:
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ٶ ٫ن حٿلٔن ًحٿلْٔن ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن حٿلٔن أنزؤنخ حٿلْٔن ىٌ حرن ًحٷي كيػنخ ٫زي  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ
 اڅ أكٔخد أىپ حٿينْخ ىٌح حٿڄخٽ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن ٫زي حٿٌحٍع كيػنخ ُحثيس كيػنخ ٫زي  - 

 حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن حرن رَّيس ٫ن أرْو ٷخٽ:
ڃَٝ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ڃًَح أرخ رټَ ّٜڀِ رخٿنخّ ٳٸخٿض ٫خث٘ش ّخ -

 اڅ أرِ ٍؿپ ٍٷْٶ ٳٸخٽ: ڃًَح أرخ رټَ ّٜڀِ رخٿنخّ ٳبنټن ٌٛحكزخص ٌّٓٲ ٌٍٓٽ حهلل
 ٳؤځ أرٌ رټَ حٿنخّ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃٔڀڂ كيػنخ َٟحٍ  - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: أرٌ ٓنخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل

 أىپ حٿـنش ٫ًَ٘څ ًڃخثش ٛٲ ًىٌه حٕڃش ڃن ًٿٺ ػڄخنٌڅ ٛٴخ.-
 أكخىّغ ٍؿخٽ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حٿظْڄِ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن ر٬ٞ أٛلخرو  - 
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٷخثڄخ ّٜڀِ ٳِ ٷزَه ٷخٽ ّلَْ ٷخثڂ اڅ ٗخء حهلل.أنو ڃَ ٫ڀَ ڃٌَٓ ٿْڀش أَُٓ رو -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن نڄَْ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ٫يُ ٷخٽ: أهزَنِ ٍؿٚڅ:
أنيڄخ أطْخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـش حٿٌىح٩ ّٔؤٙنو حٿٜيٷش ٷخٽ: ٳَٳ٪ ٳْيڄخ -

ًٓڀڂ حٿزَٜ ًهٴ٠و ٳَآىڄخ ٍؿڀْن ؿڀيّن ٳٸخٽ: اڅ ٗجظڄخ  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو
 أ٤٫ْظټڄخ ڃنيخ ًٙ ك٦ ٳْيخ ٿٰنِ ًٙ ٿٸٌُ ڃټظٔذ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن نڄَْ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫زي حهلل رن ّٔخٍ  - 
 حٿـينِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٷخٽ:

و ًٓڀڂ أنيڂ ٻخنٌح ًَّْٔڅ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ كيػنخ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃَْٔ ٳنخځ ٍؿپ ڃنيڂ ٳخن٤ڀٶ ر٠٬يڂ اٿَ نزپ ڃ٬و ٳؤهٌىخ ٳڀڄخ حٓظْٸ٦ 
حٿَؿپ ٳ٩ِ ٳ٠لٺ حٿٸٌځ ٳٸخٽ: ڃخ ٠ّلټټڂ ٳٸخٿٌح: ٙ اٙ أنخ أهٌنخ نزپ ىٌح ٳٴ٩ِ ٳٸخٽ 

 ڄخ.ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّلپ ٿڄٔڀڂ أڅ ٩ًَّ ڃٔڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن ٫ؼڄخڅ ٬ّنِ حرن كټْڂ أهزَنِ طڄْڂ رن  - 

 ِّّي ًٿَ رنِ ُڃ٬ش ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ػڂ ٷخٽ: أّيخ حٿنخّ حػنظخڅ ڃن ًٷخه حهلل -

ٳٸخځ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ طوزَنخ ڃخ ىڄخ ػڂ  َٗىڄخ ىهپ حٿـنش ٷخٽ:
ٷخٽ: حػنخڅ ڃن ًٷخه حهلل َٗىڄخ ىهپ حٿـنش كظَ اًح ٻخنض حٿؼخٿؼش أؿڀٔو أٛلخد ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح: طٍَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّّي ّزَ٘نخ ٳظڄن٬و 

ػنظخڅ ڃن ًٷخه حهلل َٗىڄخ ىهپ حٿـنش ڃخ رْن ٿلْْو  ٳٸخٽ: انِ أهخٱ أڅ ّظټپ حٿنخّ ٳٸخٽ:
 ًڃخ رْن ٍؿڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ رن ٫زْي كيػنخ ڃلڄي رن ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن  - 
 ڃَػي رن ٫زي حهلل ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ڃَ ٷخٽ: ٷٔڄض حٿنخٍ ٓز٬ْن ؿِءح ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٸخطپ ًحٓ-
 ٳڀٔڃَ طٔ٪ ًٓظٌڅ ًٿڀٸخطپ ؿِء ًكٔزو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن أرْو كيػنِ ؿخٍ ٿويّـش  - 
 رنض هٌّڀي أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٸٌٽ ٿويّـش:

٫زي حٿ٬ٍِ أريح ٷخٽ: ٳظٸٌٽ هيّـش كپ أُ هيّـش ًحهلل ٙ أ٫زي حٿٚص أريح ًحهلل ٙ أ-
 حٿ٬ٍِ ٷخٽ: ٻخنض ٛنڄيڂ حٿظِ ٬ّزيًڅ ػڂ ٤٠ّـ٬ٌڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٓزخ١ ٫ن ى٘خځ رن ٬ٓي ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٫زي  - 
 حٿَكڄن رن حٿزْڀڄخنِ ٫ن ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

ص رٌْځ ٷزپ حهلل ڃنو ٷخٽ: ٳليػو ٍؿٚ ڃن أٛلخد ڃن طخد اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷزپ أڅ ّڄٌ-
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ آهَ ريٌح حٿليّغ ٳٸخٽ: انض ٓڄ٬ض ىٌح ڃنو ٷخٽ: ٷڀض: ن٬ڂ 
ٷخٽ: ٳؤٗيي أنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن طخد اٿَ حهلل ٷزپ أڅ 

خد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ّڄٌص رنٜٲ ٌّځ ٷزپ حهلل ڃنو ٷخٽ: ٳليػنْيخ ٍؿپ آهَ ڃن أٛل
ًٓڀڂ ٳٸخٽ: أنض ٓڄ٬ض ىٌح ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ٳؤٗيي أنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن طخد اٿَ حهلل ٷزپ أڅ ّڄٌص ر٠لٌس ٷزپ حهلل ڃنو ٷخٽ: ٳليػو ٍؿٚ آهَ ڃن 

يي أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: أنض ٓڄ٬ض ىٌح ڃنو ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ٳؤٗ
أنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن طخد ٷزپ أڅ َّٰٯَ نٴٔو ٷزپ حهلل 

 ڃنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٍر٬ِ رن كَحٕ  - 

 ٫ن ر٬ٞ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
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خڅ ٳ٘ييح أنيڄخ أىٚ حٿيٚٽ رخٕڃْ أٛزق حٿنخّ ْٛخڃخ ٿظڄخځ ػٚػْن ٷخٽ: ٳـخء أ٫َحرْ-
 ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنخّ ٳؤٳ٤ًَح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنِ ٷَس رن هخٿي ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل رن  - 
 حٿ٘وَْ ٫ن ح٫َٕحرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 ٻپ ٗيَ ٌّىزن ًكَ حٿٜيٍ.ٌٛځ ٗيَ حٿٜزَ ًػٚػش أّخځ ڃن -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫خرْ ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ر٬ٞ أٛلخد ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
انڄخ نيَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٌٛخٽ ٳِ حٿْٜخځ ًحٿلـخڃش ٿڀٜخثڂ ارٸخء ٫ڀَ -

 ّلَڃيڄخ. أٛلخرو ًٿڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ٗزْذ  - 

 رن أرِ ًٍف ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٴـَ ٳٸَأ ٳْيڄخ د }حٿًَځ{ ٳخٿظزْ ٫ڀْو ٳِ -

ّل٠ًَڅ ڃ٬نخ حٿٜٚس رَْٰ ٣يٌٍ أًٿجٺ حٿٌّن  حٿٸَحءس ٳڀڄخ ٛڀَ ٷخٽ: ڃخ رخٽ ٍؿخٽ
 ّڀزٌٔڅ ٫ڀْنخ ٛٚطنخ ڃن ٗيي ڃ٬نخ حٿٜٚس ٳڀْلٔن حٿ٤يٌٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٌّنْ رن أرِ آلخٵ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ؿَُ رن  - 
 ٻڀْذ حٿنييُ ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ ٓڀْڂ ٷخٽ:

ّيه حٿظٔزْق نٜٲ حٿڄِْحڅ ًحٿلڄي  ٫يىن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ّيُ أً ٳِ-
هلل طڄڀئه ًحٿظټزَْ ّڄٖ ڃخ رْن حٿٔڄخء ًحٍٕٝ ًحٿٌٜځ نٜٲ حٿٜزَ ًحٿ٤يٌٍ نٜٲ 

 حّٗڄخڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن  - 

 أرِ ٷظخىس ًأرِ حٿيىڄخء ٷخٙ:
ٳٸڀنخ: ىپ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطْنخ ٫ڀَ ٍؿپ ڃن أىپ حٿزڀيّش -

ْٗجخ ٷخٽ: ن٬ڂ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ: انٺ ٿن طي٩ ْٗجخ هلل ٫ِ ًؿپ اٙ ريٿٺ حهلل رو ڃخ ىٌ هَْ ٿٺ 
 ڃنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أّڄن رن نخرپ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ٍؿپ ڃن  - 
 أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 څ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّڀڄنخ حٿظ٘يي ٻڄخ ٬ّڀڄنخ حٿٌٍٔس ڃن حٿٸَآڅ.ٻخ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٬ٓي رن ارَحىيْڂ ٫ن ڃلڄي رن  - 

 ٫زي حٿَكڄن رن ػٌرخڅ ٫ن ْٗن ڃن حٕنٜخٍ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ذ ًحٿٌٔحٹ ٌّځ حٿـڄ٬ش.كٶ ٫ڀَ ٻپ ڃٔڀڂ حٿٰٔپ ًحٿ٤ْ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٷَس ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل رن حٿ٘وَْ ٷخٽ: - 
ٻنخ ريٌح حٿڄَري رخٿزَٜس ٷخٽ: ٳـخء أ٫َحرِ ڃ٬و ٷ٬٤ش أىّڂ أً ٷ٬٤ش ؿَحد ٳٸخٽ: ىٌح -

حٿٸٌځ ٳبًح ٳْو  ٻظخد ٻظزو ٿِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: أرٌ حٿ٬ٚء ٳؤهٌطو ٳٸَأطو ٫ڀَ
رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ ىٌح ٻظخد ڃن ڃلڄي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿزنِ ُىَْ 
رن أٷْٖ انټڂ اڅ أٷڄظڂ حٿٜٚس ًأىّظڂ حٿِٻخس ًأ٤٫ْظڂ ڃن حٿڄٰخنڂ حٿوڄْ ًٓيڂ حٿنزِ 
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ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٜٴِ ٳؤنظڂ آڃنٌڅ رؤڃخڅ حهلل ًأڃخڅ ٌٍٓٿو ٷخٽ: ٷڀنخ ڃخ ٓڄ٬ض ڃن 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ: ٌٛځ ٗيَ حٿٜزَ ًػٚػش أّخځ ڃن ٻپ 

 ٗيَ ٌّىزن ًكَ حٿٜيٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن ٍؿخء رن كٌْس ٫ن أرْو ٫ن  - 

 .حٿٌَٓٽ حٿٌُ ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿيـَس ٳٸخٽ: ٙ طنٸ٤٪ ڃخ ؿٌىي حٿ٬يً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن نَٜ رن ٫خٛڂ حٿڀْؼِ  - 

٫ن ٍؿپ ڃنيڂ أنو أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٓڀڂ ٫ڀَ أڅ ّٜڀِ ٛٚطْن ٳٸزپ 
 ڃنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن حرن حٿ٘وَْ  - 
 ٫ن ح٫َٕحرِ:

 أڅ ن٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخنض ڃوٌٜٳش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿټَّڂ حٿـٍُِ ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن أرِ ٫ڄَس ٫ن ٫ڄو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٙ طـڄ٬ٌح رْن حٓڄِ ًٻنْظِ.-
ًٻْ٪ كيػنخ ػٌٍ حٿ٘خڃِ ٫ن كَِّ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

هَحٕ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 حٿڄٔڀڄٌڅ َٗٻخء ٳِ ػٚع ٳِ حٿڄخء ًحٿټٖ ًحٿنخٍ.-
زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫خرْ ٫ن ٫ - 

 حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ر٬ٞ أٛلخد ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
انڄخ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿلـخڃش ٿڀٜخثڂ ًحٿٌٛخٽ ٳِ حٿْٜخځ ارٸخء -

٫ڀَ أٛلخرو ٿڂ ّلَڃيڄخ ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳبنٺ طٌحٛپ ٷخٽ: انِ ٿٔض ٻؤكيٻڂ انِ 
 أ٧پ ٤ّڄ٬نِ ٍرِ ًّٔٸْنِ.

زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ًٻٌحڅ ٫ن ر٬ٞ كيػنخ ٫ - 
 أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿٴٚڅ نوڀش ٳِ كخث٤ِ -
ًٓڀڂ حٳ٬پ ٳڄَه ٳڀْز٬نْيخ أً ٿْيزيخ ٿِ ٷخٽ: ٳؤرَ حٿَؿپ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٿٺ ريخ نوڀش ٳِ حٿـنش ٳؤرَ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌح أروپ حٿنخّ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أ٬ٗغ ٫ن ٫ڄظو ٫ن ٫ڄيخ ٷخٽ: - 
َِ رَىس ٿِ ڃڀلخء أٓلزيخ ٷخٽ: ٳ٬٤ننِ ٍؿپ رڄوَٜس ٳٸخٽ: - انِ ٿزٌٔٵ ًُ حٿڄـخُ ٫ڀ

َ ًأنٸَ ٳن٨َص ٳبًح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳن٨َص ٳبًح حٍٳ٪ اُحٍٹ ٳبنو أرٸ
 اُحٍه اٿَ أنٜخٱ ٓخٷْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ٷَس ٫ن ح٬ٕٗغ ٫ن  - 
 ٫ڄظو ٍىڂ ٫ن ٫زْيس رن هڀٲ ٷخٽ:
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ِنِ رڄوَٜس ٷيڃض حٿڄيّنش ًأنخ ٗخد ڃظؤٍُ رزَس ٿِ ڃڀلخء أؿَىخ ٳؤىٍٻنِ ٍؿپ ٳٰڄ-
ڃ٬و ػڂ ٷخٽ: أڃخ ٿٌ ٍٳ٬ض ػٌرٺ ٻخڅ أرٸَ ًأنٸَ ٳخٿظٴض ٳبًح ىٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انڄخ ىِ رَىس ڃڀلخء ٷخٽ: ًاڅ ٻخنض رَىس ڃڀلخء أڃخ ٿٺ ٳِ 

 أٌٓطِ ٳن٨َص اٿَ اُحٍه ٳبًح ٳٌٵ حٿټ٬زْن ًطلض حٿ٠٬ڀش.
كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 حٿـ٬ي ٫ن ٍؿپ ڃن أٓڀڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ّخ رٚٽ أٍكنخ رخٿٜٚس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن أرِ هخٿي ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش ٫ن ٍؿپ ڃن  - 

 أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: كٴ٨ض ٿٺ.
 ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٟؤ ٳِ حٿڄٔـي.أڅ ٍ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حرن ٫ٌڅ ٫ن ڃـخىي ٷخٽ: - 
ٻنخ ٓض ٓنْن ٫ڀْنخ ؿنخىس رن أرِ أڃْش ٳٸخځ ٳو٤زنخ ٳٸخٽ: أطْنخ ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ ڃن -

ڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيهڀنخ ٫ڀْو ٳٸڀنخ: كيػنخ ڃخ ٓ
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ طليػنخ ڃخ ٓڄ٬ض ڃن حٿنخّ ٳ٘يىنخ ٫ڀْو ٳٸخٽ: ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْنخ ٳٸخٽ: أنٌٍطټڂ حٿڄْٔق ًىٌ ڃڄٌٔف حٿ٬ْن ٷخٽ: أكٔزو ٷخٽ: 
حٿٍَْٔ َّْٔ ڃ٬و ؿزخٽ حٿوزِ ًأنيخٍ حٿڄخء ٫ٚڃظو ّڄټغ ٳِ حٍٕٝ أٍر٬ْن ٛزخكخ 

نو ٻپ ڃنيپ ٙ ّؤطِ أٍر٬ش ڃٔخؿي حٿټ٬زش ًڃٔـي حٿٌَٓٽ ًحٿڄٔـي حٕٷَٜ ّزڀٮ ٓڀ٤خ
ًحٿ٤ٌٍ ًڃيڄخ ٻخڅ ڃن ًٿٺ ٳخ٫ڀڄٌح أڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿْْ رؤ٫ٌٍ ًٷخٽ حرن ٫ٌڅ ًأكٔزو 

 ٷي ٷخٽ: ّٔڀ٢ ٫ڀَ ٍؿپ ٳْٸظڀو ػڂ ّلْْو ًٙ ّٔڀ٢ ٫ڀَ ٯَْه.
َ رن ّٔخٍ أهزَه ٫ن ٍؿپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ّلَْ رن رْ٘ - 

 ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن رْ٪ حٿؼڄَ رخٿظڄَ ًٍهٚ ٳِ حٿ٬َّش ٷخٽ: -

ًحٿ٬َّش حٿنوڀش ًحٿنوڀظخڅ ّ٘ظَّيڄخ حٿَؿپ روَٛيڄخ ڃن حٿظڄَ ٳ٠ْڄنيڄخ ٳَهٚ ٳِ 
 ًٿٺ.

ي أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن أرِ طڄْڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّ - 
حٿيـْڄِ ٫ن ٍىٱ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ڃن كيػو ٫ن ٍىٱ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ:
أنو ٻخڅ ٍىٳو ٳ٬ؼَص رو ىحرظو ٳٸخٽ: ط٬ْ حٿ٤ْ٘خڅ ٳٸخٽ: ٙ طٴ٬پ ٳبنو ّظ٬خ٧ڂ اًح ٷڀض -

ض رٔڂ حهلل طٜخٯَ كظَ ّټٌڅ ًٿٺ كظَ َّْٜ ڃؼپ حٿـزپ ًّٸٌٽ رٸٌطِ ٫َٛظو ًاًح ٷڀ
 ڃؼپ حٿٌرخد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن كٴٜش رنض َّْٓن ٫ن أرِ  - 
 حٿ٬خٿْش ٫ن ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٷخٽ:

هَؿض ڃ٪ أىڀِ أٍّي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًاًح أنخ رو ٷخثڂ ًاًح ٍؿپ ڃٸزپ ٫ڀْو -
ٿٸي ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ؿ٬ڀض  ٳ٨ننض أڅ ٿيڄخ كخؿش ٳـڀٔض ٳٌحهلل

أٍػِ ٿو ڃن ٣ٌٽ حٿٸْخځ ػڂ حنَٜٱ ٳٸڄض اٿْو ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٸي ٷخځ رٺ ىٌح حٿَؿپ 
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كظَ ؿ٬ڀض أٍػِ ٿٺ ڃن ٣ٌٽ حٿٸْخځ ٷخٽ: أطيٍُ ڃن ىٌح ٷڀض: ٙ ٷخٽ: ًحٹ ؿزَّپ 
 و ٿَى ٫ڀْٺ حٿٔٚځ.ٌّْٛنِ رخٿـخٍ كظَ ٧ننض أنو ٌٍْٓػو أڃخ انٺ ٿٌ ٻنض ٓڀڄض ٫ڀْ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن أنْ أڅ ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ  - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيػو:

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش أَُٓ رو ڃَ رڄٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ ًىٌ ٷخثڂ ّٜڀِ ٳِ -
 ٷزَه.

ڄي ٬ّنِ حرن ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ڃل - 
 ٫ڄًَ رن ٟڄَس حٿٴِحٍُ ٫ن ٍؿپ ڃن ؿيْنش ٷخٽ:

ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃظَ أٛڀِ حٿ٬٘خء حٓهَس ٷخٽ: اًح ڃٖ حٿڀْپ ر٤ن -
 ٻپ ًحى.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ّلَْ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿڄَْٰس رن أرِ رَىس  - 
 نِ أنو أهزَه أڅ ر٬ٞ رنِ ڃيٿؾ أهزَه:حٿټنخ

أنيڂ ٻخنٌح َّٻزٌڅ حٍٕڃخع ٳِ حٿزلَ ٿڀْٜي ٳْلڄڀٌڅ ڃ٬يڂ ڃخء ٿڀٔٴو ٳظيٍٻيڂ حٿٜٚس -
ًىڂ ٳِ حٿزلَ ًانيڂ ًٻًَح ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح: اڅ نظٌٟؤ رڄخثنخ 

 ڃخإه حٿلٚٽ ڃْظظو. ٤٫٘نخ ًاڅ نظٌٟؤ رڄخء حٿزلَ ًؿينخ ٳِ أنٴٔنخ ٳٸخٽ ٿيڂ: ىٌ حٿ٤يٌٍ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ُّي حٿ٬ڄِ ٫ن أرِ ن٠َس  - 

 ٷخٽ ِّّي أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ُّي حٿ٬ڄِ ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش ٷخٽ:
حؿظڄ٪ ػٚػٌڅ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح: أڃخ ڃخ ّـيَ ٳْو ٌٍٓٽ حهلل -

رخٿٸَحءس ٳٸي ٫ڀڄنخه ًڃخ ٙ ّـيَ ٳْو ٳٚ نٸْْ رڄخ ّـيَ رو ٷخٽ: ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٳخؿظڄ٬ٌح ٳڄخ حهظڀٲ ڃنيڂ اػنخڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸَأ ٳِ ٛٚس 
حٿ٨يَ ٷيٍ ػٚػْن آّش ٳِ حٿَٻ٬ظْن حًٕٿْْن ٳِ ٻپ ٍٻ٬ش ًٳِ حٿَٻ٬ظْن حٕهَّْن ٷيٍ 

ْْن رٸيٍ حٿنٜٲ ڃن ٷَحءطو ٳِ حٿَٻ٬ظْن حٿنٜٲ ڃن ًٿٺ ًّٸَأ ٳِ حٿ٬َٜ ٳِ حًٕٿ
 حًٕٿْْن ڃن حٿ٨يَ ًٳِ حٕهَّْن ٷيٍ حٿنٜٲ ڃن ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٬ْٓي ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ّلَْ رن  - 
ًػخد ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: أ٧نو حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزِ 

 ڂ ٷخٽ:ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
حٿڄئڃن حٿٌُ ّوخٿ٢ حٿنخّ ًّٜزَ ٫ڀَ أًحىڂ أ٨٫ڂ أؿَح ڃن حٿٌُ ٙ ّوخٿ٢ حٿنخّ ًٙ -

 ّٜزَ ٫ڀَ أًحىڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫خٛڂ رن أرِ حٿنـٌى  - 

 ٫ن ؿَُ ٷخٽ:
ٽ أكيىڄخ ٿٜخكزو اٿظٸَ ٍؿٚڅ ڃن رنِ ٓڀْڂ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخ-

ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٓزلخڅ حهلل نٜٲ حٿڄِْحڅ ًحٿلڄي هلل ّڄڀئه ًحهلل 
 أٻزَ ّڄٖ ڃخ رْن حٿٔڄخء ًحٍٕٝ ًحٿٌٜځ نٜٲ حٿٜزَ ًحٿٌٌٟء نٜٲ حّٗڄخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ى٘خځ رن أرِ ٫زي حهلل حٿيٓظٌحثِ ٫ن ّلَْ  - 
 ِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓٚځ أڅ ٍؿٚ كيػو أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:رن أر
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رن رن ٿوڄْ ڃخ أػٸڀين ٳِ حٿڄِْحڅ ٷخٽ ٍؿپ: ڃخ ىن ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ٙ اٿو اٙ حهلل -
ًحهلل أٻزَ ًٓزلخڅ حهلل ًحٿلڄي حهلل ًحٿٌٿي حٿٜخٿق ّظٌٳَ ٳْلظٔزو ًحٿيه هڄْ ڃن حطٸَ حهلل 

ٿـنش ڃن ٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأڅ ڃلڄيح ٫زيه ًٌٍٓٿو ًأّٸن رخٿڄٌص رين ڃٔظْٸنخ ىهپ ح
 ًحٿز٬غ ًحٿلٔخد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش كيػنِ ٓخٿڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 
 ٫زي حهلل رن أرِ حٿيٌّپ ٷخٽ: كيػنِ ٛخكذ ٿِ:

٠ش ٷخٽ: ٳليػنِ ٛخكزِ أنو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: طزخ ٿڀٌىذ ًحٿٴ-
حن٤ڀٶ ڃ٪ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ٫نو ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷٌٿٺ طزخ ٿڀٌىذ ًحٿٴ٠ش 
ڃخًح ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٔخنخ ًحٻَح ًٷڀزخ ٗخٻَح ًًُؿش ط٬ْن ٫ڀَ 

 حٓهَس.
أرخ ڃخٿٺ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 

 حٕٗـ٬ِ ّليع ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ:
أهزَنِ ڃن ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ حٿؼٌد حٿٌحكي ٷي هخٿٲ رْن -

 ٣َٳْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ُّي أرِ حٿلٌحٍُ ٫ن  - 

ڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو أرِ حٿٜيّٶ ٫ن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
 ٷخٽ:

ّيهپ ٳٸَحء حٿڄئڃنْن حٿـنش ٷزپ أٯنْخثيڂ رؤٍر٬ڄخثش ٫خځ ٷخٽ: ٳٸڀض: اڅ حٿلٔن ٌّٻَ -
أٍر٬ْن ٫خڃخ ٳٸخٽ: ٫ن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

نخ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٓڀڂ أٍر٬ڄخثش ٫خځ ٷخٽ: كظَ ّٸٌٽ حٿٰنِ ّخ ٿْظنِ ٻنض ٫ْٚ ٷخٽ: ٷڀ
ٓڄيڂ ٿنخ رؤٓڄخثيڂ ٷخٽ: ىڂ حٿٌّن اًح ٻخڅ ڃټًَه ر٬ؼٌح ٿو ًاًح ٻخڅ ڃٰنڂ ر٬غ اٿْو ٌٓحىڂ 

 ًىڂ حٿٌّن ّلـزٌڅ ٫ن حٕرٌحد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٯخٿزخ حٿٸ٤خڅ  - 

 ّليع ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ نڄَْ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه:
أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: اڅ أرِ ّٸَأ ٫ڀْٺ حٿٔٚځ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل أنو -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀْٺ ٫ًڀَ أرْٺ حٿٔٚځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هخٿي ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ٗٸْٶ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸخٽ ٿو:
حٿـ٬ي ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٿْيهڀن حٿـنش ڃن أڃظِ  حرن أرِ-

 ر٘ٴخ٫ش ٍؿپ ڃن أڃظِ أٻؼَ ڃن رنِ طڄْڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن حٿلخٍع ٫ن ُىَْ رن حٕٷڄَ ٷخٽ:
ڃخ ٷظپ ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ٫نو اً ٷخځ ٍؿپ ڃن حُٕى آىځ رْنڄخ حٿلٔن رن ٫ڀِ ّو٤ذ ر٬ي-

٣ٌحٽ ٳٸخٽ: ٿٸي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًح٬ٟو ٳِ كزٌطو ّٸٌٽ: ڃن أكزنِ 
 ٳڀْلزو ٳڀْزڀٮ حٿ٘خىي حٿٰخثذ ًٿٌٙ ٫ِڃش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ كيػظټڂ.
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نخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلخٵ ٷخٽ: كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػ - 
 ٓڄ٬ض ٬ْٓي رن ًىذ ٷخٽ:

ن٘ي ٫ڀِ حٿنخّ ٳٸخځ هڄٔش أً ٓظش ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٘ييًح أڅ -
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ڃن ٻنض ڃٌٙه ٳ٬ڀِ ڃٌٙه.

ڃَْٔس  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن - 
٫ن ٻَىًّ ٷخٽ ٻخڅ ّٸٚ ٳٸخٽ: كيػنخ ٍؿپ ڃن أىپ ريٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 أنو ٷخٽ:
 ٕڅ أؿڀْ ٳِ ڃؼپ ىٌح حٿڄـڀْ أكذ اٿِ ڃن أڅ أ٫ظٶ أٍر٪ ٍٷخد ٬ّنِ حٿٸٜٚ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن ٬ّٸٌد ٷخٽ:  - 

 خڅ ّليع ٫ن ڃ٬ٌٔى رن ٷزْٜش أً ٷزْٜش رن ڃ٬ٌٔى ّٸٌٽ:ٓڄ٬ض ٗٸْٶ رن كْ
ٛڀَ ىٌح حٿلِ ڃن ڃلخٍد حٿٜزق ٳڀڄخ ٛڀٌح ٷخٽ ٗخد ڃنيڂ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: انو ْٓٴظق ٿټڂ ڃ٘خٍٵ حٍٕٝ ًڃٰخٍريخ ًاڅ ٫ڄخٿيخ ٳِ حٿنخٍ اٙ 
 ڃن حطٸَ حهلل ًأىٍ حٕڃخنش.

كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
 ٷخٽ: ٷڀض ٿـنيد:

انِ ٷي رخ٬ّض ىئٙء ٬ّنِ حرن حٿِرَْ ًانيڂ َّّيًڅ أڅ أهَؽ ڃ٬يڂ اٿَ حٿ٘خځ ٳٸخٽ -
أڃٔٺ ٳٸڀض انيڂ ّؤرٌڅ ٷخٽ: اٳظي رڄخٿٺ ٷخٽ: ٷڀض: انيڂ ّؤرٌڅ اٙ أڅ أٷخطپ ڃ٬يڂ رخٿْٔٲ 

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ّـِء حٿڄٸظٌٽ رٸخطڀو ٌّځ ٳٸخٽ ؿنيد كيػنِ ٳٚڅ أڅ ٌٍٓٽ ح
حٿٸْخڃش ٳْٸٌٽ: ّخ ٍد ٓپ ىٌح ٳْڂ ٷظڀنِ ٷخٽ ٬ٗزش ًأكٔزو ٷخٽ: ٳْٸٌٽ ٫ٚځ ٷظڀظو ٳْٸٌٽ 

 ٷظڀظو ٫ڀَ ڃڀٺ ٳٚڅ ٷخٽ: ٳٸخٽ ؿنيد ٳخطٸيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ ٫ٸْپ  - 

 ع ٫ن ٓخرٶ رن نخؿْش ٫ن أرِ ٓٚځ ٷخٽ:ّلي
ٻنخ ٷ٬ٌىح ٳِ ڃٔـي كڄٚ اً ڃَ ٍؿپ ٳٸخٿٌح: ىٌح هيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ٷخٽ: ٳني٠ض ٳٔؤٿظو ٳٸڀض كيػنخ رڄخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّظيحًٿو 
ٽ: ڃخ ڃن ٫زي ڃٔڀڂ حٿَؿخٽ ٳْڄخ رْنټڄخ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌ

ّٸٌٽ ػٚع ڃَحص كْن ّڄِٔ أً ّٜزق ٍْٟض رخهلل ٍرخ ًرخٗٓٚځ ىّنخ ًرڄلڄي نزْخ اٙ 
 ٻخڅ كٸخ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ َّْٟو ٌّځ حٿٸْخڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أرٌ ٫ٸْپ أهزَنِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 
يع ٫ن أرِ ٓٚځ حٿزَحء ٍؿپ ڃن أىپ ىڃ٘ٶ ٓخرٶ رن نخؿْش ٍؿٚ ڃن أىپ حٿ٘خځ ّل

 ٷخٽ: ٻنخ ٷ٬ٌىح ٳِ ڃٔـي كڄٚ ٳٌٻَ ڃ٬نخه اٙ أنو ٷخٽ:
ّٸٌٽ اًح أٛزق ًاًح أڃَٔ ٍْٟض رخهلل ٍرخ ًرخٗٓٚځ ىّنخ ًرڄلڄي نزْخ ػٚع ڃَحص اًح -

 أٛزق ًػٚع ڃَحص اًح أڃَٔ اٙ ٻخڅ كٸخ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ َّْٟو ٌّځ حٿٸْخڃش.
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫زي حٿلڄْي كيػنخ ٫ز - 

ٛخكذ حٿِّخىُ ّليع ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع ّليع ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
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أنو ىهپ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّظٔلَ ٳٸخٽ: انو رَٻش أ٤٫خٻڄٌه حهلل ٫ِ -
 ًؿپ ٳٚ طي٫ٌه.

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٫ن حرن كيػن - 
 حٿٸ٬ٸخ٩ ٫ن ٍؿپ ؿ٬پ َّٛي نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټخڅ ّٸٌٽ ٳِ ى٫خثو:

حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ًنزِ ًًٓ٪ ٿِ ٳِ ًحطِ ًرخٍٹ ٿِ ٳْڄخ ٍُٷظنِ ػڂ ٍٛيه حٿؼخنْش ٳټخڅ -
 ّٸٌٽ ڃؼپ ًٿٺ.

نِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫ًَس رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
حهلل حٿـ٬ٴِ ّليع ٫ن حرن كٜزش أً أرِ كٜزش ٫ن ٍؿپ ٗيي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّو٤ذ ٳٸخٽ:
طيًٍڅ ڃخ حٿَٷٌد ٷخٿٌح: حٿٌُ ٙ ًٿي ٿو ٳٸخٽ حٿَٷٌد ٻپ حٿَٷٌد حٿَٷٌد ٻپ حٿَٷٌد -

ي ٳڄخص ًٿڂ ّٸيځ ڃنيڂ ْٗجخ ٷخٽ: طيًٍڅ ڃخ حٿ٬ٜڀٌٹ حٿَٷٌد ٻپ حٿَٷٌد حٿٌُ ٿو ًٿ
ٷخٿٌح: حٿٌُ ٿْْ ٿو ڃخٽ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬ٜڀٌٹ ٻپ حٿ٬ٜڀٌٹ حٿ٬ٜڀٌٹ 
ٻپ حٿ٬ٜڀٌٹ حٿٌُ ٿو ڃخٽ ٳڄخص ًٿڂ ّٸيځ ڃنو ْٗجخ ٷخٽ: ػڂ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٫َٜش ٻپ ڃخ حٿ٫َٜش ٷخٽ: ٷخٿٌح: حٿَّٜ٪ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل
حٿ٫َٜش حٿ٫َٜش ٻپ حٿ٫َٜش حٿَؿپ ٠ّٰذ ٳْ٘ظي ٯ٠زو ًّلڄَ ًؿيو ًّٸ٬َ٘ 

 ٬َٗه ٳ٫َْٜو ٯ٠زو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٷخٽ:  - 

 ٓڄ٬ض ٍؿٚ ڃن رنِ ٿْغ ٷخٽ:
و ًٓڀڂ ٳټنض ڃ٬يڂ ٳؤٛخرٌح ٯنڄخ ٳخنظيزٌىخ أَٓنِ نخّ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

ٳ٤زوٌىخ ٷخٽ: ٳٔڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: اڅ حٿنيزَ أً حٿنيزش ٙ 
 طٜڀق ٳؤٻٴجٌح حٿٸيًٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي ًكـخؽ ٷخٙ: كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫زي  - 
ٽ كـخؽ: ٫ن ٫زي حٿَكڄن أرِ حٿڄنيخٽ رن حٿَكڄن رن حٿڄنيخٽ أً حرن ڃٔڀڄش ٫ن ٫ڄو ٷخ

 ڃٔڀڄش حٿوِح٫ِ ٫ن ٫ڄو:
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٕٓڀڂ ٌٛڃٌح حٿٌْځ ٷخٿٌح: انخ ٷي أٻڀنخ ٷخٽ: ٌٛڃٌح -

 رٸْش ٌّڃټڂ ٬ّنِ ٌّځ ٫خٌٍٗحء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ؿ٬ٴَ حٿڄيّنِ  - 

 ض ٫ڄخٍس رن ٫ؼڄخڅ رن كنْٲ كيػنِ حٿٸِْٔ:ٷخٽ: ٓڄ٬
أنو ٻخڅ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳزخٽ ٳؤطَ رڄخء ٳيخٽ ٫ڀَ ّيه ڃن -

حٗنخء ٳٰٔڀيخ ڃَس ٫ًڀَ ًؿيو ڃَس ًًٍح٫ْو ڃَس ًٯٔپ ٍؿڀْو ڃَس رْيّو ٻڀظْيڄخ ًٷخٽ 
 ٳِ كيّؼو حٿظٲ أٛز٬و حٗريخځ.

نخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض كـخؽ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
كـخؽ حٕٓڀڄِ ًٻخڅ اڃخڃيڂ ّليع ٫ن أرْو ًٻخڅ ّلؾ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ:
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٫ن ٍؿپ ڃن حٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ كـخؽ: أٍحه ٫زي حهلل ٫ن حٿنزِ -
حٗظي حٿلَ ٳؤرَىًح ٫ن  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ: اڅ ٗيس حٿلَ ڃن ٳْق ؿينڂ ٳبًح

 حٿٜٚس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ ٫زي حٿڄڀٺ حٿڄټظذ  - 

ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ ٫ڄًَ حٿْ٘زخنِ ّليع ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٷخٽ:

أٳ٠پ حٿ٬ڄپ  ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أُ حٿ٬ڄپ أٳ٠پ ٷخٽ ٬ٗزش: أً ٷخٽ:-
 حٿٜٚس ٿٌٷظيخ ًرَ حٿٌحٿيّن ًحٿـيخى.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٍُٕٵ رن ٷْْ ٫ن  - 
 ٫زي حهلل رن ٍرخف ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ٿو: أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ حٿ٬َٜ ٳٸخځ ٍؿپ ّٜڀِ ٳَآه ٫ڄَ ٳٸخٽ -
حؿڀْ ٳبنڄخ ىڀٺ أىپ حٿټظخد أنو ٿڂ ّټن ٿٜٚطيڂ ٳٜپ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ أكٔن حرن حٿو٤خد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن  - 

 ُّي رن ًىذ ٫ن ٍؿپ:
ٌٽ حهلل أٻڀظنخ حٿ٠ز٪ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ أڅ أ٫َحرْخ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ ٍٓ-

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯَْ حٿ٠ز٪ ٫نيُ أهٌٱ ٫ڀْټڂ ڃن حٿ٠ز٪ اڅ حٿينْخ ٓظٜذ 
 ٫ڀْټڂ ٛزخ ٳْخ ٿْض أڃظِ ٙ طڀزْ حٿٌىذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ رن ٻڀْذ ٫ن  - 
 أرْو ٫ن ٍؿپ ڃن ڃِّنش أً ؿيْنش ٷخٽ:

ٻخڅ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٻخڅ ٷزپ حٕٟلَ رٌْځ أً رٌْڃْن أ٤٫ٌح -
ؿ٫ٌْن ًأهًٌح ػنْخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: اڅ حٿـ٫ٌش طـِة ڃڄخ طـِة 

 ڃنو حٿؼنْش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ رن ٻڀْذ ٫ن  - 

 ڃَػي رن ٫ْخٝ ٫ن ٍؿپ ڃنيڂ: ٫ْخٝ رن ڃَػي أً
أنو ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أهزَنِ ر٬ڄپ ّيهڀنِ حٿـنش -

ٷخٽ: ىپ ڃن ًحٿيّٺ ڃن أكي كِ ٷخٽ ٿو ڃَحص ٷخٽ: ٙ ٷخٽ: ٳخٓٶ حٿڄخء ٷخٽ: ٻْٲ أٓٸْو 
 ٷخٽ: أٻٴيڂ آٿظو اًح ك٠ًَه ًحكڄڀو اٿْيڂ اًح ٯخرٌح ٫نو.

هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ كيػنخ ٫زي ح - 
 ٷخٽ:

ٓڄ٬ض ٗزْزخ أرخ ًٍف ّليع ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٛڀَ حٿٜزق ٳٸَأ ٳْيخ د }حٿًَځ{ ٳؤًىڂ ٳْيخ ٳٸخٽ: ًڃخ ّڄن٬نِ 

 و انټڂ ٿٔظڂ رڄظن٨ٴْن.ٷخٽ ٬ٗزش: ٳٌٻَ حٿَٷ٪ ًڃ٬نَ ٷٌٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٫خٛڂ رن ٻڀْذ أهزَنِ ٷخٽ:  - 

 ٓڄ٬ض ٫ْخٝ رن ڃَػي أً ڃَػي رن ٫ْخٝ:
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٫ن ٍؿپ ڃنيڂ أنو ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٫ڄپ ّيهڀو حٿـنش ٳٌٻَه اٙ أنو -
 اًح ٯخرٌح ٫نو. ٷخٽ: طټٴْيڂ آٿظيڂ اًح ك٠ًَه ًطلڄڀو اٿْيڂ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٍر٬ِ رن  - 
 كَحٕ ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ ٫خڃَ:

أنو حٓظؤًڅ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: أأٿؾ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
پ حٿٔٚځ ٫ڀْټڂ أىهپ ٷخٽ: ٿوخىڃظو حهَؿِ اٿْو ٳبنو ٙ ّلٔن حٙٓظجٌحڅ ٳٸٌٿِ ٿو ٳڀْٸ

ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ ًٿٺ ٳٸڀض: حٿٔٚځ ٫ڀْټڂ أىهپ ٷخٽ ٳؤًڅ أً ٷخٽ: ٳيهڀض ٳٸڀض: ِرَڂ أطْظنخ رو 
ٷخٽ: ٿڂ آطټڂ اٙ روَْ أطْظټڂ أڅ ط٬زيًح حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ٷخٽ ٬ٗزش ًأكٔزو ٷخٽ: ًكيه 

ْ ٛڀٌحص ًأڅ ٙ َّٗٺ ٿو ًأڅ طي٫ٌح حٿٚص ًحٿ٬ٍِ ًأڅ طٜڀٌح رخٿڀْپ ًحٿنيخٍ هڄ
طٌٜڃٌح ڃن حٿٔنش ٗيَح ًأڅ طلـٌح حٿزْض ًأڅ طؤهًٌح ڃن ڃخٽ أٯنْخثټڂ ٳظَىًىخ ٫ڀَ 
ٳٸَحثټڂ ٷخٽ: ٳٸخٽ: ىپ رٸِ ڃن حٿ٬ڀڂ ِٗء ٙ ط٬ڀڄو ٷخٽ: ٷي ٫ڀڂ حهلل ٫ِ ًؿپ هَْح ًاڅ 
ڃن حٿ٬ڀڂ ڃخ ٙ ٬ّڀڄو اٙ حهلل }اڅ حهلل ٫نيه ٫ڀڂ حٿٔخ٫ش ًّنِٽ حٿْٰغ ٬ًّڀڂ ڃخ ٳِ حٍٕكخځ 

 ًڃخ طيٍُ نٴْ ڃخًح طټٔذ ٯيح ًڃخ طيٍُ نٴْ رؤُ أٍٝ طڄٌص اڅ حهلل ٫ڀْڂ هزَْ{.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ىٚٽ رن  - 

ّٔخٱ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃوْڄَس ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:

ن ٷظپ ٍؿٚ ڃن أىپ حٿٌڃش ٿڂ َّف ٍحثلش حٿـنش أً ٿڂ ّـي ٍّق حٿـنش ڃنٌٍٜ حٿ٘خٹ ڃ-
 اڅ ٍّليخ طٌؿي ڃن ٷيٍ ٓز٬ْن ٫خڃخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلخٵ أنو ٓڄ٪  - 
حهلل أرخ كٌّٴش ّليع ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ن٨َص اٿَ حٿٸڄَ ٛزْلش ٿْڀش حٿٸيٍ ٳَأّظو ٻؤنو ٳڀٶ ؿٴنش ًٷخٽ أرٌ آلخٵ انڄخ ّټٌڅ -

حٿٸڄَ ٻٌحٹ ٛزْلش ٿْڀش حٿٸيٍ ٳَأّظو ٻؤنو ٳڀٶ ؿٴنش ًٷخٽ أرٌ آلخٵ انڄخ ّټٌڅ ٿْڀش ػٚع 
 ٫ًَّ٘ن.

رَ٘ ٷخٽ: ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ  - 
 ِّّي رن أرِ ٻز٘ش ّو٤ذ رخٿ٘خځ ٷخٽ:

ٓڄ٬ض ٍؿٚ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّليع ٫زي حٿڄڀٺ رن ڃًَحڅ أنو -
ٷخٽ ٳِ حٿوڄَ: اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ حٿوڄَ: اڅ َٗريخ ٳخؿڀيًه ػڂ 

 ڀٌه.اڅ ٫خى ٳخؿڀيًه ػڂ اڅ ٫خى ٳخؿڀيًه ػڂ اڅ ٫خى حٿَحر٬ش ٳخٷظ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن ٫زْي حهلل  - 

رن ٗٸْٶ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٷخٽ أٙ أىٿټڂ ٫ڀَ أىپ حٿـنش ٷخٿٌح: رڀَ ٷخٽ: حٿ٬٠ٴخء حٿڄظ٨ڀڄٌڅ ػڂ ٷخٽ: أٙ أىٿټڂ 

 ٍ ٷخٿٌح: رڀَ ٷخٽ: ٻپ ٗيّي ؿ٨٬َُ.٫ڀَ أىپ حٿنخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ أنزؤنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ىحًى رن ٫زي حهلل حًٕىُ  - 

 ٫ن كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ:
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ٿٸْض ٍؿٚ ٛلذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڄخ ٛلزو أرٌ ىََّس أٍر٪ ٓنْن ٷخٽ: -
ظڄ٢٘ أكينخ ٻپ ٌّځ أً ّزٌٽ ٳِ ڃٰظٔڀو أً نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّ

 طٰظٔپ حٿڄَأس رٴ٠پ حٿَؿپ أً ّٰظٔپ حٿَؿپ رٴ٠پ حٿڄَأس ًٿْٰظَٳخ ؿڄ٬ْخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن ؿ٬ٴَ  - 

 أهزَنِ ڃلڄي ٬ّنِ حرن أرِ كَڃڀش ٫ن ٤٫خء أڅ ٍؿٚ أهزَه:
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٠ّڂ اٿْو كٔنخ ًكْٔنخ ّٸٌٽ: حٿڀيڂ انِ أكزيڄخ أنو ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ -

 ٳؤكزيڄخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٫َْٔ أهزَنِ ڃخٿٺ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن  - 

 ٍؿپ ڃن رنِ ٟڄَس ٫ن أرْو:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ ٫ن حٿ٬ٸْٸش ٳٸخٽ: ٙ أكذ حٿ٬ٸٌٵ ٻؤنو ٻَه -

 خٽ: ڃن ًٿي ٿو ٳؤكذ أڅ ّنٔٺ ٫ن ًٿيه ٳڀْٴ٬پ.حٗٓڂ ًٷ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حرن رٚٽ ٫ن  - 

٫ڄًَ رن ّلَْ رن ٫ڄخٍس ٫ن ٬ْٓي رن ّٔخٍ ٫ن ٍؿپ ڃن ؿيْنش ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿنزِ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 ئڃن َّ٘د ٳِ ڃ٬ِ ًحكي.اڅ حٿټخٳَ َّ٘د ٳِ ٓز٬ش أڃ٬خء ًاڅ حٿڄ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٫َْٔ أهزَنِ ڃخٿٺ ٫ن ِّّي رن ًٍڃخڅ  - 

 ٫ن ٛخٿق رن هٌحص رن ؿزَْ:
٫ڄن ٛڀَ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ حٿَٷخ٩ ٛٚس حٿوٌٱ أڅ ٣خثٴش -

ڄخ ًأحطڄٌح ٕنٴٔيڂ ػڂ ٛٴض ڃ٬و ٣ًخثٴش ًؿخه حٿ٬يً ٳٜڀَ رخٿظِ ڃ٬و ٍٻ٬ش ػڂ ػزض ٷخث
حنَٜٳٌح ٳٜٴٌح ًؿخه حٿ٬يً ًؿخءص حٿ٤خثٴش حٕهٍَ ٳٜڀَ ريڂ حٿَٻ٬ش حٿظِ رٸْض ڃن 
ٛٚطو ػڂ ػزض ؿخٿٔخ ًأطڄٌح ٕنٴٔيڂ ػڂ ٓڀڂ ٷخٽ ڃخٿٺ ًىٌح أكذ ڃخ ٓڄ٬ض اٿِ ٳِ 

 ٛٚس حٿوٌٱ.
رْو ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي أنزؤنخ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن أ - 

 ٫ًَس ٫ن حٕكنٲ رن ٷْْ ٷخٽ: أهزَنِ حرن ٫ڂ ٿِ:
ٷخٽ ٷڀض: ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷپ ٿِ ٷٌٙ ًأٷڀپ ٿ٬ڀِ أ٫ٸڀو -

ٷخٽ: ٙ ط٠ٰذ ٷخٽ: ٳ٬يص ٿو ڃَحٍح ٻپ ًٿٺ ٬ٌّى اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ 
 ط٠ٰذ.

رن ارَحىْڂ كيػنخ حٿـ٬ْي ٫ن ڃٌَٓ رن ٫زي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃټِ - 
 حٿَكڄن حٿو٤ڄِ أنو ٓڄ٪ ڃلڄي رن ٻ٬ذ ًىٌ ّٔؤٽ ٫زي حٿَكڄن ّٸٌٽ:

أهزَنِ ڃخ ٓڄ٬ض أرخٹ ّٸٌٽ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٫زي حٿَكڄن -
ٓڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃؼپ حٿٌُ ّڀ٬ذ رخٿنَى ػڂ 

 ٳْٜڀِ ڃؼپ حٿٌُ ّظٌٟؤ رخٿٸْق ًىځ حٿونَِّ ػڂ ّٸٌځ ٳْٜڀِ. ّٸٌځ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ؿَُ  - 

حٿنييُ ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ ٓڀْڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ٸي ٳِ ّيه أً ٳِ ّي 
 حٿٔڀڄِ ٳٸخٽ:
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ّڄٖ حٿڄِْحڅ ًحهلل أٻزَ ّڄٖ ڃخ رْن حٿٔڄخء ٓزلخڅ حهلل نٜٲ حٿڄِْحڅ ًحٿلڄي هلل -
 ًحٍٕٝ ًحٿ٤يٌٍ نٜٲ حٿڄِْحڅ ًحٿٌٜځ نٜٲ حٿٜزَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن ٫ڄًَ رن  - 
 أًّ ٫ن ٍؿپ كيػو ڃئًڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ًٓڀڂ ٳِ ٌّځ ڃ٤َْ ٛڀٌح ٳِ حٿَكخٽ. نخىٍ ڃنخىُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫ڄًَ رن ّلَْ رن  - 

٫ڄخٍس رن أرِ كٔن كيػظنِ ڃَّڂ حرنش اّخّ رن حٿزټَْ ٛخكذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٫ن ر٬ٞ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ىهپ ٫ڀْيخ ٳٸخٽ: أ٫نيٹ ًٍَّس ٷخٿض: ن٬ڂ ٳي٫خ ريخ  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-
ٳ٬ٌٟيخ ٫ڀَ رؼَس رْن أٛخر٪ ٍؿڀْو ػڂ ٷخٽ: حٿڀيڂ ڃ٤ٴت حٿټزَْ ًڃټزَ حٿَْٰٜ أ٣ٴيخ 

 ٫نِ ٳ٤ٴجض.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش كيػنِ ٫زي حٿلڄْي ٛخكذ حٿِّخىُ  - 

 ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنز
أڅ ٍؿٚ ىهپ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّظٔلَ ٳٸخٽ: اڅ حٿٔلٌٍ رَٻش -

 أ٤٫خٻڄٌىخ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٚ طي٫ٌىخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أنزؤنخ أرٌ آَحثْپ ٫ن حٿلټڂ ٫ن أرِ  - 

 ٓڀڄخڅ ٫ن ُّي رن أٍٷڂ ٷخٽ:
ٸخٽ: ان٘ي حهلل ٍؿٚ ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ْو ًٓڂ ّٸٌٽ: حٿڀيڂ ڃن آظ٘يي ٫ڀِ حٿنخّ ٳ-

ٻنض ڃٌٙه ٳ٬ڀِ ڃٌٙه حٿڀيڂ ًحٽ ڃن ًحٙه ٫ًخى ڃن ٫خىحه ٷخٽ: ٳٸخځ ٓظش ٫َ٘ ٍؿٚ 
 ٳ٘ييًح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ارَحىْڂ ٬ّنِ حرن نخٳ٪ ٫ن حرن أرِ نـْق  - 
 ٷخٽ:٫ن أرْو ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ رټَ 

ه٤ذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنخّ رڄنَ ٫ڀَ ٍحكڀظو ًنلن ٫ني ّيّيخ ٷخٽ ارَحىْڂ -
 ًٙ أكٔزو اٙ ٷخٽ: ٫ني حٿـڄَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٓڀْڄخڅ حٿَحُُ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ُٻَّخ رن  - 
 ٓٚځ ّليع ٫ن أرْو ٫ن ٍؿپ ٷخٽ:

ًىٌ ّٸٌٽ: أّيخ حٿنخّ ٫ڀْټڂ رخٿـڄخ٫ش ًاّخٻڂ  حنظيْض اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حٿو ٫ڀْو ًٓڀڂ-
 ًحٿٴَٷش أّيخ حٿنخّ ٫ڀْټڂ رخٿـڄخ٫ش ًاّخٻڂ ًحٿٴَٷش ػٚع ڃَحٍ ٷخٿيخ آلخٵ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن أرِ آلخٵ كيػنِ ٫ڄًَ رن  - 
هلل ٛڀَ حهلل ٫زي حهلل رن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ؿيه ٫ًَس ٫ڄن كيػو ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ ح

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَنخ أڅ نٜن٪ حٿڄٔخؿي ٳِ ىًٍنخ ًأڅ نٜڀق -

 ٛن٬ظيخ ًن٤يَىخ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن ٓٚځ رن  - 
خٽ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڄًَ حٿْ٘ټَُ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 اهٌحنټڂ ٳؤٛڀلٌح اٿْيڂ ًحٓظ٬ْنٌىڂ ٫ڀَ ڃخ ٯڀزټڂ ًأ٫ْنٌىڂ ٫ڀَ ڃخ ٯڀزيڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ أرٌ رَ٘ ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 

 كٔخڅ رن رٚٽ ّليع ٫ن ٍؿپ ڃن أٓڀڂ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
أنيڂ ٻخنٌح ّٜڀٌڅ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄَٰد ػڂ َّؿ٬ٌڅ اٿَ أىڀْيڂ أٷَٜ -

 حٿڄيّنش َّطڄٌڅ ّزًَٜڅ ًٷ٪ ٓيخڃيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كْٜن ٫ن ىٚٽ رن  - 

ٷخٽ: ٷخٽ  ّٔخٱ ٫ن ُحًحڅ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٕنٜخٍ
 ٬ٗزش:

أً ٷخٽ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٛٚس ًىٌ ّٸٌٽ: ٍد -
َِ انٺ أنض حٿظٌحد حٿٰٴٌٍ ڃخثش ڃَس.  حٯٴَ ٿِ ٷخٽ ٬ٗزش أً ٷخٽ: حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ًطذ ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ح٬ٕٗغ رن ٓڀْڂ ٷخٽ:  - 
 ڄ٬ض ٍؿٚ ٳِ اڃَس حرن حٿِرَْ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٍؿٚ ٳِ ٌٓٵ ٫ټخ٥ ّٸٌٽ:ٓ
ّخ أّيخ حٿنخّ ٷٌٿٌح ٙ اٿو اٙ حهلل طٴڀلٌح ًٍؿپ ّظز٬و ّٸٌٽ: اڅ ىٌح َّّي أڅ ّٜيٻڂ ٫ن -

 آٿيظټڂ ٳبًح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرٌ ؿيپ.
٫ن ٷظخىس ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ىڄخځ - 

حٿلٔن ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ حٿؼٸٴِ ٫ن ٍؿپ ڃن ػٸْٲ أ٫ٌٍ ّٸخٽ ٿو: ڃ٬ًَٱ ًأػنَ 
 ٫ڀْو هَْح ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 حٿٌٿْڄش كٶ ًحٿٌْځ حٿؼخنِ ڃ٬ًَٱ ًحٿٌْځ حٿؼخٿغ ٓڄ٬ش ًٍّخء.-
رن أرِ حٿ٫َِحء ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ - 

 أرِ حٕكٌٙ ٫ن ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٻخنض ط٬َٱ ٷَحءس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٨يَ رظلَّٺ ٿلْظو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن  - 

  رن ڃلڄي رن حٿلنٴْش ٷخٽ:حٿڄَْٰس ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ٫زي حهلل
ىهڀض ڃ٪ أرِ ٫ڀَ ٛيَ ٿنخ ڃن حٕنٜخٍ ٳل٠َص حٿٜٚس ٳٸخٽ: ّخ ؿخٍّش حثظْنِ -

رٌٌٟء ٿ٬ڀِ أٛڀِ ٳؤٓظَّق ٳَآنخ أنټَنخ ًحٹ ٫ڀْو ٳٸخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٷڂ ّخ رٚٽ ٳؤٍكنخ رخٿٜٚس.

َكڄن رن ڃييُ كيػنخ ُىَْ ٬ّنِ حرن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿ - 
٫ن ڃٌَٓ رن ؿزَْ ٫ن أرِ أڃخڃش رن ٓيپ رن كنْٲ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٍؿٚ ڃن أٛلخد 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 حطَٻٌح حٿلز٘ش ڃخ طَٻٌٻڂ ٳبنو ٙ ّٔظوَؽ ٻنِ حٿټ٬زش اٙ ًً حٿٌّٔٸظْن ڃن حٿلز٘ش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٌّٓٲ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ىٚٽ  - 

 رن ّٔخٱ ٫ن ًٻٌحڅ ٫ن ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٷخٽ:
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٫خى ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ رو ؿَف ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
نِ حٿيًحء ْٗجخ ٳٸخٽ: حى٫ٌ ٿو ٣زْذ رنِ ٳٚڅ ٷخٽ: ٳي٫ٌه ٳـخء ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًّٰ

 ٓزلخڅ حهلل ًىپ أنِٽ حهلل ڃن ىحء ٳِ حٍٕٝ اٙ ؿ٬پ ٿو ٗٴخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن كٔخڅ رن ٤٫ْش ٫ن هخٿي  - 

رن ڃ٬يحڅ ٫ن ًُ ڃوڄَ ٍؿپ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ض 
 ّٸٌٽ: ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ْٜٓخٿلټڂ حٿًَځ ٛڀلخ آڃنخ ػڂ طًِٰڅ ًىڂ ٫يًح ٳظنًَٜڅ ًطٔڀڄٌڅ ًطٰنڄٌڅ ػڂ -
طنَٜٳٌڅ كظَ طنِٿٌح رڄَؽ ًُ طڀٌٽ ٳَْٳ٪ ٍؿپ ڃن حٿنَٜحنْش ٛڀْزخ ٳْٸٌٽ ٯڀذ 
حٿٜڀْذ ٳ٠ْٰذ ٍؿپ ڃن حٿڄٔڀڄْن ٳْٸٌځ اٿْو ٳْيٷو ٳ٬ني ًٿٺ طٰيٍ حٿًَځ ًّـڄ٬ٌڅ 

 ٿڀڄڀلڄش.
أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ٫زي حهلل رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 ٓڀْڄخڅ ڃيّنِ كيػنخ ڃ٬خً رن ٫زي حهلل رن هزْذ ٫ن أرْو ٫ن ٫ڄو ٷخٽ:
ٻنخ ٳِ ڃـڀْ ٳ٤ڀ٪ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀَ ٍأٓو أػَ ڃخء ٳٸڀنخ ّخ -

ًٻَ حٿٰنَ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل  ٌٍٓٽ حهلل نَحٹ ٣ْذ حٿنٴْ ٷخٽ: أؿپ ٷخٽ ػڂ هخٝ حٿٸٌځ ٳِ
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ رؤّ رخٿٰنَ ٿڄن حطٸَ حهلل ٫ِ ًؿپ ًحٿٜلش ٿڄن حطٸَ حهلل هَْ 

 ڃن حٿٰنَ ٣ًْذ حٿنٴْ ڃن حٿن٬ڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن أٌّد ٫ن  - 

 أرِ ٷٚرش ٷخٽ:
ٿنخّ رو ًىٌ ّٸٌٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأّض ٍؿٚ رخٿڄيّنش ًٷي ٣خٱ ح-

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبًح ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٷخٽ: ٳٔڄ٬ظو ًىٌ ّٸٌٽ: اڅ ڃن ر٬يٻڂ حٿټٌحد حٿڄ٠پ ًاڅ ٍأٓو ڃن ر٬يه كزٺ كزٺ كزٺ 

نخ حهلل ٫ڀْو طٌٻڀنخ ًاٿْو أنزنخ ػٚع ڃَحص ًانو ْٓٸٌٽ أنخ ٍرټڂ ٳڄن ٷخٽ ٿٔض ٍرنخ ٿټن ٍر
 ن٬ًٌ رخهلل ڃن َٗٹ ٿڂ ّټن ٿو ٫ڀْو ٓڀ٤خڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ٤ن كيػنخ ٌّنْ ٫ن ؿَُ حٿنييُ أنو ٷخٽ: ٿٸْض  - 
 ْٗوخ ڃن رنِ ٓڀْڂ رخٿټنخٓش ٳليػنِ:

ْق نٜٲ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ي هڄٔخ ٳِ ّيه أً ٳِ ّيُ ٳٸخٽ: حٿظٔز-
حٿڄِْحڅ ًحٿلڄي هلل ّڄڀئه ًحٿظټزَْ ّڄٖ ڃخ رْن حٿٔڄخء ًحٍٕٝ ًحٿٌٜځ نٜٲ حٿٜزَ 

 ًحٿ٤يٌٍ نٜٲ حّٗڄخڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن  - 

 ُّي ٫ن حٿلٔن ٫ن حٕكنٲ ٷخٽ:
خٽ: أٙ أرَ٘ٹ ٷخٽ: ٷڀض: رڀَ ٷخٽ: رْنڄخ أ٣ٌٱ رخٿزْض اً ٿٸْنِ ٍؿپ ڃن رنِ ٓڀْڂ ٳٸ-

أطٌٻَ اً ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٷٌڃٺ رنِ ٬ٓي أى٫ٌىڂ اٿَ حٗٓٚځ 
ٷخٽ: ٳٸڀض: أنض ًحهلل ڃخ ٷخٽ اٙ هَْح ًٙ أٓڄ٪ اٙ كٔنخ ٳبنِ ٍؿ٬ض ٳؤهزَص حٿنزِ 

 ِء أٍؿَ ڃنِ ٿيخ.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄٸخٿظٺ ٷخٽ: حٿڀيڂ حٯٴَ ٿٖكنٲ ٷخٽ: ٳڄخ أنخ ر٘
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى ًأهزَنِ أرٌ ؿ٬ٴَ حٿو٤ڄِ ٫ن  - 
 ڃلڄي رن ٻ٬ذ حٿٸ٧َِ ٫ن ٻؼَْ رن حٿٔخثذ ٷخٽ:

كيػنِ حرنخ ٷ٨َّش أنيڂ ٫ٌَٟح ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُڃن ٷ٨َّش ٳڄن -
 ٻخڅ نزظض ٫خنظو ٷظپ ًڃن ٙ طَٹ.

هلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ُىَْ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو كيػنخ ٫زي ح - 
 ٫ن حٕكنٲ رن ٷْْ ٫ن ٫ڂ ٿو:

أنو أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٷپ ٿِ ٷٌٙ ّنٴ٬نِ ًأٷڀپ ٿ٬ڀِ أ٫ْو ٷخٽ: -
ٙ ط٠ٰذ ٳ٬خى ٿو ڃَحٍح ٻپ ًٿٺ َّؿ٪ اٿْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٙ 

 ط٠ٰذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ٤ن كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿڄَْٰس رن ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 ًحٿيُ ٷخٽ:
ٯيًص ٿلخؿش ٳبًح أنخ رـڄخ٫ش ٳِ حٿٌٔٵ ٳڄڀض اٿْيڂ ٳبًح ٍؿپ ّليػيڂ ًٛٲ ٌٍٓٽ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ ًًٛٲ ٛٴظو ٷخٽ: ٳ٬َٟض ٿو ٫ڀَ ٷخ٫ٍش حٿ٤َّٶ رْن ٫َٳخص ًڃنَ ٳَٳ٪ 
ٳظو رخٿٜٴش ٷخٽ: ٳيظٲ رِ ٍؿپ ّخ أّيخ حٿَحٻذ هپ ٫ن ًؿٌه حٿَٻخد ٿِ ٳِ ٍٻذ ٳ٬َ

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًًٍح حٿَحٻذ ٳؤٍد ڃخٿو ٷخٽ: ٳـجض كظَ أهٌص 
رِڃخځ حٿنخٷش أً ه٤خڃيخ ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل كيػنِ أً هزَنِ ر٬ڄپ ّٸَرنِ اٿَ حٿـنش 

ٺ ٷخٽ: ٷڀض: ن٬ڂ ٷخٽ: ٳخ٫ٸپ اًح أً حٳيڂ ًّزخ٫ينِ ڃن حٿنخٍ ٷخٽ: أًًٿٺ أ٫ڄڀٺ أً أنٜز
ط٬زي حهلل ٙ طَ٘ٹ رو ْٗجخ ًطٸْڂ حٿٜٚس ًطئطِ حٿِٻخس ًطٌٜځ ٍڃ٠خڅ ًطلؾ حٿزْض 
ًطؤطِ اٿَ حٿنخّ ڃخ طلذ أڅ ّئطَ اٿْٺ ًطټَه ٿڀنخّ ڃخ طټَه أڅ ّئطَ اٿْٺ هپ ُڃخځ 

 س ٷخٽ: ن٬ڂ.حٿنخٷش أً ه٤خڃيخ ٷخٽ أرٌ ٷ٤ن ٳٸڀض ٿو ٓڄ٬ظو ڃنو أً ٓڄ٬ظو ڃن حٿڄَْٰ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ: أنزؤنخ أرٌ ٫ڄَحڅ ٷخٽ:  - 

 ٷڀض ٿـنيد انِ رخ٬ّض حرن حٿِرَْ ٫ڀَ أڅ أٷخطپ أىپ حٿ٘خځ ٷخٽ:
ٳڀ٬ڀٺ طَّي أڅ طٸٌٽ أٳظخنِ ؿنيد أً أٳظخنِ ؿنيد ٷخٽ: ٷڀض: ڃخ أٍّي ًحٹ اٙ ٿنٴِٔ -

نو ٙ ّٸزپ ڃنِ ٷخٽ: انِ ٷي ٻنض ٫ڀَ ٫يي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٷخٽ: حٳظي رڄخٿٺ ٷڀض: ا
ًٓڀڂ ٯٚڃخ كًٍِح ًاڅ ٳٚنخ أهزَنِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ّـِء 
حٿڄٸظٌٽ ٌّځ حٿٸْخڃش ڃظ٬ڀٸخ رخٿٸخطپ ٳْٸٌٽ ّخ ٍد ٓڀو ٳْڂ ٷظڀنِ ٳْٸٌٽ: ٳِ ڃڀٺ ٳٚڅ ٳخطٶ 

 حهلل ٙ طټٌڅ ًٿٺ حٿَؿپ.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ٫ټَڃش رن  كيػنخ ٫زي - 

 هخٿي حٿڄوًِڃِ ٫ن أرْو أً ٫ڄو ٫ن ؿيه:
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ ٯًِس طزٌٹ اًح ًٷ٪ حٿ٤خ٫ٌڅ رؤٍٝ ًٿٔظڂ ريخ -

 ٳٚ طيـڄٌح ٫ڀْيخ ًاًح ًٷ٪ ريخ ًأنظڂ ريخ ٳٚ طوَؿٌح ڃنيخ.
كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أهزَنِ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫ڄًَ رن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ىّنخٍ أڅ ٫ڄًَ رن أًّ أهزَه:
أڅ ٍؿٚ ڃن ػٸْٲ أهزَه أنو ٓڄ٪ ڃئًڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٌّځ ڃ٤َْ -

 ّٸٌٽ: كِ ٫ڀَ حٿٜٚس كِ ٫ڀَ حٿٴٚف ٛڀٌح ٳِ ٍكخٿټڂ.
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نخ ٿْغ كيػنخ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػ - 
 حٿوَْ أڅ ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ كيػو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

أنو أٟـ٪ أٟلْظو ٿٌْرليخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڀَؿپ أ٫نِ ٫ڀَ -
 ٟلْظِ ٳؤ٫خنو.

ٌّٓٲ رن حٿلټڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ  - 
رن أرِ ٓنخڅ أڅ كٴٚ رن ٫ڄَ رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٫ًڄًَ رن كنش أهزَحه ٫ن 
٫ڄًَ رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٫ًن ٍؿخٽ ڃن حٕنٜخٍ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ:
أڅ ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ ؿخء اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿٴظق ًحٿنزِ ٳِ ڃـڀْ -

ځ ٳٔڀڂ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ: ّخ نزِ حهلل انِ نٌٍص ٿجن ٷَّذ ڃن حٿڄٸخ
ٳظق حهلل ٿڀنزِ ًحٿڄئڃنْن ڃټش ٕٛڀْن ٳِ رْض حٿڄٸيّ ًانِ ًؿيص ٍؿٚ ڃن أىپ حٿ٘خځ 
ىينخ ٳِ ٷَّٖ ڃٸزٚ ڃ٬ِ ًڃيرَح ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىينخ ٳٜپ ٳٸخٽ حٿَؿپ 

ٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىينخ ٳٜپ ػڂ ٷخٽ حٿَحر٬ش ٷٌٿو ىٌح ػٚع ڃَحص ٻپ ًٿٺ ّٸٌ
ڃٸخٿظو ىٌه ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حًىذ ٳٜپ ٳْو ٳٌحٿٌُ ر٬غ ڃلڄيح رخٿلٶ ٿٌ 

 ٛڀْض ىينخ ٿٸ٠َ ٫نٺ ًٿٺ ٻپ ٛٚس ٳِ رْض حٿڄٸيّ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٌّٓٲ رن  - 

ټڂ رن أرِ ٓٴْخڅ أڅ كٴٚ رن ٫ڄَ رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٫ًڄًَ رن كنش أهزَحه حٿل
٫ن ٫ڄًَ رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٫ن ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
أڅ ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ ؿخء اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَه ًٷخٽ: ىينخ ٳِ ٷَّٖ -

 ٳٸخٽ: ىينخ ٳٜپ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.هٴَْ ٿِ ڃٸزٚ ًڃيرَح 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن كڄْي رن  - 

 ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷخٽ ٍؿپ:
ّخ ٌٍٓٽ حهلل أًٛنِ ٷخٽ: ٙ ط٠ٰذ ٷخٽ: ٷخٽ حٿَؿپ ٳٴټَص كْن ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

 ڂ ڃخ ٷخٽ ٳبًح حٿ٠ٰذ ّـڄ٪ حٿَ٘ ٻڀو.٫ڀْو ًٓڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ أڃخڃش  - 

رن ٓيپ رن كنْٲ ٫ن ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

َِ ٫ًڀْيڂ ٷڄٚ ڃني- خ ڃخ ّزڀٮ حٿؼيُ ًٳْيخ ڃخ ّزڀٮ رْنخ أنخ نخثڂ ٍأّض حٿنخّ ٬ٌَّٟڅ ٫ڀ
َِ ٫ڄَ ٫ًڀْو ٷڄْٚ ّـَه ٷخٿٌح: ٳڄخ أًٿض ًحٹ ّخ ٌٍٓٽ حهلل  أٓٴپ ڃن ًٿٺ ٳ٬َٝ ٫ڀ

 ٷخٽ: حٿيّن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حرن ٣خًّ ٫ن أرِ رټَ  - 

ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ رن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كِځ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٻخڅ ّٸٌٽ:
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حٿڀيڂ ٛپ ٫ڀَ ڃلڄي ٫ًڀَ أىپ رْظو ٫ًڀَ أًُحؿو ًًٍّظو ٻڄخ ٛڀْض ٫ڀَ آٽ ارَحىْڂ -
انٺ كڄْي ڃـْي ًرخٍٹ ٫ڀَ ڃلڄي ٫ًڀَ أىپ رْظو ٫ًڀَ أًُحؿو ًًٍّظو ٻڄخ رخٍٻض 

 ٿٺ.٫ڀَ آٽ ارَحىْڂ انٺ كڄْي ڃـْي ٷخٽ حرن ٣خًّ ًٻخڅ أرِ ّٸٌٽ ڃؼپ ً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ  - 

 رن ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ حٿٸَِٗ كيػنِ ڃن ٗيي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ََ ٳزڀٮ ًٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل - ًأڃَ رَؿڂ ٍؿپ رْن ڃټش ًحٿڄيّنش ٳڀڄخ أٛخرظو حٿلـخٍس ٳ

 ٻظڄٌه.٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٳيٚ طَ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ىحًى رن ٷْْ حٿٜن٬خنِ كيػنِ ٫زي  - 

 حهلل رن ًىذ ٫ن أرْو كيػنِ ٷنؾ ٷخٽ:
ٻنض أ٫ڄپ ٳِ حٿيّنزخً ًأ٫خٿؾ ٳْو ٳٸيځ ٬ّڀَ رن أڃْش أڃَْح ٫ڀَ حٿْڄن ًؿخء ڃ٬و ٍؿخٽ -

يځ ڃ٬و ًأنخ ٳِ حٿ٩ٍِ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـخءنِ ٍؿپ ڃڄن ٷ
أَٛٱ حٿڄخء ٳِ حٿ٩ٍِ ًڃ٬و ٳِ ٻڄو ؿٌُ ٳـڀْ ٫ڀَ ٓخٷْش ڃن حٿڄخء ًىٌ ّټَٔ ڃن 
ًٿٺ حٿـٌُ ًّؤٻڀو ػڂ أٗخٍ اٿَ ٷنؾ ٳٸخٽ: ّخ ٳخٍِٓ ىڀڂ ٳينٌص ڃنو ٳٸخٽ حٿَؿپ ٿٸنؾ 
أط٠ڄن ٿِ ًأٯَّ ڃن ىٌح حٿـٌُ ٫ڀَ ىٌح حٿڄخء ٳٸخٽ ٿو ٷنؾ ڃخ ّنٴ٬نِ ًٿٺ ٷخٽ: ٳٸخٽ 

ڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ رؤًنِ ىخطْن ڃن نٜذ ٗـَس حٿَؿپ ٓ
ٳٜزَ ٫ڀَ كٴ٨يخ ًحٿٸْخځ ٫ڀْيخ كظَ طؼڄَ ٻخڅ ٿو ٳِ ٻپ ِٗء ّٜخد ڃن ػڄَىخ ٛيٷش 
٫ني حهلل ٳٸخٽ ٿو ٷنؾ أنض ٓڄ٬ض ىٌح ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: 

 ُ حٿيّنخرخً.ن٬ڂ ٳٸخٽ ٷنؾ: ٳؤنخ أٟڄنيخ ٳڄنيخ ؿٌ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ؿَّؾ أهزَنِ ٫زْي حهلل رن أرِ ِّّي  - 

 أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ٣خٍٵ رن ٫ڀٸڄش أهزَه ٫ن ٫ڄو:
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ؿخء ڃټخنخ ڃن ىحٍ ٬ّڀَ نْٔو ٫زْي حهلل حٓظٸزپ -

 رټَ: ٫ن أڃو. حٿزْض ٳي٫خ ٷخٽ ًٍف ٫ن أرْو ًٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن كڄْي ح٫َٕؽ ٫ن ڃلڄي  - 

رن ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ڃ٬خً ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٷخٽ:

څ ه٤ذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنخّ رڄنَ ًنِٿيڂ ڃنخُٿيڂ ًٷخٽ: ٿْنِٽ حٿڄيخؿًَ-
ىينخ ًأٗخٍ اٿَ ڃْڄنش حٿٸزڀش ًحٕنٜخٍ ىينخ ًأٗخٍ اٿَ ڃَْٔس حٿٸزڀش ػڂ ٿْنِٽ حٿنخّ 
كٌٿيڂ ٷخٽ: ٫ًڀڄيڂ ڃنخٓټيڂ ٳٴظلض أٓڄخ٩ أىپ ڃنَ كظَ ٓڄ٬ٌه ًىڂ ٳِ ڃنخُٿيڂ ٷخٽ: 

 ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ: حٍڃٌح حٿـڄَس رڄؼپ كَٜ حٿوٌٱ.
ػنخ كڄْي رن ٷْْ ٫ن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ كي - 

 رن ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ڃ٬خً حٿظْڄِ ٷخٽ:
ًٻخڅ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ حٕٗـ٬ِ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ  - 

 ٽ رن ّٔخٱ ٫ن ٍؿپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:٫ن ىٚ
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ْٓټٌڅ ٷٌځ ٿيڂ ٫يي ٳڄن ٷظپ ٍؿٚ ڃنيڂ ٿڂ َّف ٍحثلش حٿـنش ًاڅ ٍّليخ ٿٌْؿي ڃن -
 ڃَْٔس ٓز٬ْن ٫خڃخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ ٫ن ٫زي حٿلڄْي  - 
 ٽ:رن ْٛٴِ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخ

اڅ ٛيْزخ ٷيځ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًرْن ّيّو طڄَ ًهزِ ٷخٽ: أىڅ ٳټپ ٳؤهٌ -
ّؤٻپ ڃن حٿظڄَ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ر٬ْنٺ ٍڃيح ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انڄخ 

 آٻپ ڃن حٿنخكْش حٕهٍَ ٷخٽ: ٳظزٔڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
رِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد أهزَنِ ٓٴْخڅ ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫زي حٿَكڄن رن حٿل٠َڃِ ّٸٌٽ: أهزَنِ ڃن ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 اڅ ڃن أڃظِ ٷٌڃخ ٤٬ٌّڅ ڃؼپ أؿٌٍ أًٿيڂ ّنټًَڅ حٿڄنټَ.-
لخٵ ٫ن كخٍػش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن أرِ آ - 

 رن ڃ٠َد ٫ن ر٬ٞ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٕٛلخرو اڅ ڃنټڂ ٍؿخٙ ٙ أ٤٫ْيڂ ْٗجخ أٻڀيڂ -

 اٿَ اّڄخنيڂ ڃنيڂ ٳَحص رن كْخڅ ٷخٽ: ڃن رنِ ٫ـپ.
كيػنخ ٫ټَڃش كيػنخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل رن ِّّي - 

أرٌ ُڃْپ ٓڄخٹ كيػنِ ٍؿپ ڃن رنِ ىٚٽ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ّٸٌٽ:

 ٙ طلپ حٿٜيٷش ٿٰنِ ًٙ ٿٌُ ڃَس ٌُٓ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن أرِ أٌّد  - 

٫زي حٿَكڄن رن ؿزَْ أنو كيػو ٍؿپ  كيػنِ رټَ رن ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حهلل رن ىزَْس ٫ن
 هيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڄخڅ ٓنْن أً طٔ٪ ٓنْن:

أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷَد ٿو ٬٣خځ ّٸٌٽ: رٔڂ حهلل ٳبًح ٳَ٭ ڃن ٬٣خڃو -
 ٷخٽ: أ٬٣ڄض ًأٓٸْض ًأٯنْض ًأٷنْض ًىيّض ًحؿظزْض ٳڀٺ حٿلڄي ٫ڀَ ڃخ أ٤٫ْض.

هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ رن آڄخ٫ْپ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كڄخى كيػنخ كيػنخ ٫زي ح - 
 ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ىزْذ ٫ن ٫ڄو ٷخٽ:

رڀٮ ٍؿٚ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل -
ٳِ ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ: ڃن ٓظَ أهخه حٿڄٔڀڂ 

حٿينْخ ٓظَه حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش ٳَكپ اٿْو ًىٌ رڄَٜ ٳٔؤٿو ٫ن حٿليّغ ٷخٽ: ن٬ڂ ٓڄ٬ض 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن ٓظَ أهخه حٿڄٔڀڂ ٳِ حٿينْخ ٓظَه حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش 

 ٷخٽ: ٳٸخٽ: ًأنخ ٷي ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
نخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ كيػنِ ُّي رن أرِ كزْذ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 حٿوَْ أڅ ؿنخىس رن أرِ أڃْش كيػو:
أڅ ٍؿٚ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ر٠٬يڂ اڅ حٿيـَس ٷي -

حنٸ٬٤ض ٳخهظڀٴٌح ٳِ ًٿٺ ٷخٽ: ٳخن٤ڀٸض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض: ّخ 
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حٿيـَس ٷي حنٸ٬٤ض ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٌٍٓٽ حهلل اڅ أنخٓخ ّٸٌٿٌڅ اڅ
 اڅ حٿيـَس ٙ طنٸ٤٪ ڃخ ٻخڅ حٿـيخى.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ كيػنخ ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن أرِ  - 
ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ًٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن انٔخڅ ڃن حٕنٜخٍ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل 

 ڂ:ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
أڅ حٿٸٔخڃش ٻخنض ٳِ حٿـخىڀْش ٷٔخڃش حٿيځ ٳؤٷَىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ڃخ -

ٻخنض ٫ڀْو ٳِ حٿـخىڀْش ًٷ٠َ ريخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن أنخّ ڃن 
 حٕنٜخٍ ڃن رنِ كخٍػش ٳِ ىځ حى٫ٌه ٫ڀَ حٿْيٌى.

٬ْٓي حٿـََُّ ٷخٽ: ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن  - 
 ٫زْي رن حٿٸ٬ٸخ٩ ّليع ٍؿٚ ڃن رنِ كن٨ڀش ٷخٽ:

ٍڃٶ ٍؿپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٜڀِ ٳـ٬پ ّٸٌٽ ٳِ ٛٚطو حٿڀيڂ -
 حٯٴَ ٿِ ًنزِ ًًٓ٪ ٿِ ًحطِ ًرخٍٹ ٿِ ٳْڄخ ٍُٷظنِ.

 ڀض ٿـنيد:كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ٫ڄَحڅ ٷخٽ: ٷ - 
انِ ٷي رخ٬ّض ىئٙء ٬ّنِ حرن حٿِرَْ ًىڂ َّّيًڅ أڅ أهَؽ ڃ٬يڂ اٿَ حٿ٘خځ ٳٸخٽ: -

أڃٔٺ ٫ڀْٺ ٳٸڀض انيڂ ّؤرٌڅ ٳٸخٽ: حٳظي رڄخٿٺ ٷخٽ: ٷڀض: انيڂ ّؤرٌڅ اٙ أڅ أَٟد ڃ٬يڂ 
رخٿْٔٲ ٳٸخٽ ؿنيد كيػنِ ٳٚڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ّـِء حٿڄٸظٌٽ 

حٿٸْخڃش ٳْٸٌٽ: ّخ ٍد ٓپ ىٌح ٳْڂ ٷظڀنِ ٷخٽ ٬ٗزش ًأكٔزو ٷخٽ: ٳْٸٌٽ ٫ٚځ رٸخطڀو ٌّځ 
 ٷظڀظو ٷخٽ: ٳْٸٌٽ ٷظڀظو ٫ڀَ ڃڀٺ ٳٚڅ ٷخٽ: ٳٸخٽ ؿنيد ٳخطٸيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ نٌف أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ٓڄِ ٫ن أرِ رټَ رن ٫زي  - 
 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀ

ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔټذ ٫ڀَ ٍأٓو حٿڄخء رخٿٔٸْخ اڃخ ڃن حٿلَ ًاڃخ ڃن -
حٿ٤٬ٖ ًىٌ ٛخثڂ ػڂ ٿڂ ِّٽ ٛخثڄخ كظَ أطَ ٻيّيح ػڂ ى٫خ رڄخء ٳؤٳ٤َ ًأٳ٤َ حٿنخّ 

 ًىٌ ٫خځ حٿٴظق.
٫ن أرِ رټَ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ٓڄِ - 

 ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛخځ ٳِ ٓٴَه ٫خځ حٿٴظق ًأڃَ أٛلخرو رخٗٳ٤خٍ -

ًٷخٽ: انټڂ طڀٸٌڅ ٫يًٻڂ ٳظٸًٌح ٳٸْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ حٿنخّ ٷي ٛخڃٌح ٿْٜخڃٺ ٳڀڄخ أطَ 
كيػنِ ٳڀٸي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜذ حٿڄخء ٫ڀَ حٿټيّي أٳ٤َ ٷخٽ حٿٌُ 

 ٍأٓو ڃن حٿلَ ًىٌ ٛخثڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن أ٬ٗغ ٷخٽ: ًكيػنِ ْٗن  - 

 ڃن رنِ ڃخٿٺ رن ٻنخنش ٷخٽ:
ّيخ حٿنخّ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌٔٵ ًُ حٿڄـخُ ّظوڀڀيخ ّٸٌٽ: ّخ أ-

ٷٌٿٌح ٙ اٿو اٙ حهلل طٴڀلٌح ٷخٽ: ًأرٌ ؿيپ ّلؼِ ٫ڀْو حٿظَحد ًّٸٌٽ أّيخ حٿنخّ ٙ َّٰنټڂ 
ىٌح ٫ن ىّنټڂ ٳبنڄخ َّّي ٿظظَٻٌح آٿيظټڂ ًٿظظَٻٌح حٿٚص ًحٿ٬ٍِ ٷخٽ: ًڃخ ّڀظٴض اٿْو 

خٽ: ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷڀنخ حن٬ض ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ
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رْن رَىّن أكڄَّن ڃَر٩ٌ ٻؼَْ حٿڀلڂ كٔن حٿٌؿو ٗيّي ٌٓحى حٿ٬َ٘ أرْٞ ٗيّي حٿزْخٝ 
 ٓخرٮ حٿ٬َ٘.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن أ٬ٗغ ٫ن حٌٕٓى رن  - 
 ىٚٽ ٫ن ٍؿپ ڃن ٷٌڃو أنو ٻخڅ ّٸٌٽ ٳِ هٚٳش ٫ڄَ رن حٿو٤خد:

ظوڀٲ ٷڀنخ: ڃن أّن ط٬ڀڂ ًٿٺ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٙ ّڄٌص ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ كظَ ّٔ-
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٍأّض حٿڀْڀش ٳِ حٿڄنخځ ٻؤڅ ػٚػش ڃن أٛلخرِ ًُنٌح ٳٌُڅ أرٌ 

 رټَ ٳٌُڅ ػڂ ًُڅ ٫ڄَ ٳٌُڅ ػڂ ًُڅ ٫ؼڄخڅ ٳنٸٚ ًىٌ ٛخٿق.
لٔن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ڃيخؿَ أرِ حٿ - 

 ٫ن ْٗن أىٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
هَؿض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳڄَ رَؿپ ّٸَأ }ٷپ ّخ أّيخ حٿټخٳًَڅ{ -

ٳٸخٽ: أڃخ ىٌح ٳٸي رَة ڃن حٿَ٘ٹ ٷخٽ: ًاًح آهَ ّٸَأ }ٷپ ىٌ حهلل أكي{ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿزض ٿو حٿـنش.

نِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ى٘خځ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن كڄَحڅ رن أ٫ْن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
 أرِ حٿ٤ٴْپ ٫ن ٳٚڅ رن ؿخٍّش حٕنٜخٍُ ٷخٽ:

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أهخٻڂ حٿنـخِٗ ٷي ڃخص ٳٜڀٌح ٫ڀْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ حٿلنٴِ أنزؤنخ ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ ٫ن ٫ڄًَ  - 
 ن ٬ْٗذ ٫ن حرنش ٻَىڃش ٫ن أرْيخ:ر
أنو ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: انِ نٌٍص أڅ أنلَ ػٚػش ڃن ارڀِ ٷخٽ: اڅ -

ٻخڅ ٫ڀَ ؿڄ٪ ڃن ؿڄ٪ حٿـخىڀْش أً ٫ڀَ ٫ْي ڃن ٫ْي حٿـخىڀْش أً ٫ڀَ ًػن ٳٚ ًاڅ ٻخڅ 
ْخ أٳظڄِ٘ ٫ڀَ ٯَْ ًٿٺ ٳخٷٞ نٌٍٹ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٫ڀَ أځ ىٌه حٿـخٍّش ڃ٘

 ٫نيخ ٷخٽ: ن٬ڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خٛڂ ٫ن ٬ْٓي رن ٫زي حٿ٬ِِّ حٿظنٌهِ كيػنخ  - 

 ڃٌٿَ ٿِّْي رن نڄَحڅ كيػنخ ِّّي رن نڄَحڅ ٷخٽ:
ٿٸْض ٍؿٚ ڃٸ٬يح رظزٌٹ ٳٔؤٿظو ٳٸخٽ: ڃٍَص رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ْنخ ٛٚطنخ ٷ٤٪ حهلل أػَه ٳؤٷ٬ي.٫ڀَ أطخڅ أً كڄخٍ ٳٸخٽ: ٷ٤٪ ٫ڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ ٫ن ٿْغ ٫ن  - 

ٗيَ رن كٌٗذ ٷخٽ: ٷخٽ كيػنِ حٕنٜخٍُ ٛخكذ ريڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ:

 ڃخ طؤڃَنِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ ر٬ؼو ٷخٽ: ٍؿ٬ض ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل-
رڄخ ٤٫ذ ڃنيخ ٷخٽ: حنلَىخ ػڂ حٛزٮ ن٬ڀيخ ٳِ ىڃيخ ػڂ ٬ٟيخ ٫ڀَ ٛٴلظيخ أً ٫ڀَ 

 ؿنزيخ ًٙ طؤٻپ ڃنيخ أنض ًٙ أكي ڃن أىپ ٍٳٸظٺ.
 كيّغ حرنش أرِ حٿلټڂ حٿٰٴخٍُ ٍِٟ حهلل ٫نيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن  - 
٫ن أڃو حرنش أرِ حٿلټڂ حٿٰٴخٍُ ٷخٿض: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓلْڂ 
 ّٸٌٽ:
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اڅ حٿَؿپ ٿْينٌ ڃن حٿـنش كظَ ڃخ ّټٌڅ رْنو ًرْنيخ ٷْي ًٍح٩ ٳْظټڀڂ رخٿټڀڄش ٳْظزخ٫ي ڃنيخ -
 أر٬ي ڃن ٛن٬خء.

 كيّغ حڃَأس ٍِٟ حهلل ٫نيخ.
ّي رن أٓڀڂ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃ٬خً كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ُ - 

 حٕٗيڀِ ٫ن ؿيطو أنيخ ٷخٿض: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ّخ نٔخء حٿڄئڃنخص ٙ طلٸَڅ اكيحٻن ٿـخٍطيخ ًٿٌ ٻَح٩ ٗخس ڃلَٵ.-

 كيّغ ٍؿپ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٫ًزي حٿَُحٵ ٷخٙ: كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ  - 

ڃٔڀڂ ٫ن ٣خًّ ٫ن ٍؿپ أىٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل  كٔن رن
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 انڄخ حٿ٤ٌحٱ ٛٚس ٳبًح ٣ٴظڂ ٳؤٷڀٌح حٿټٚځ ًٿڂ َّٳ٬و حرن رټَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ح٬ٕٗغ رن ٓڀْڂ ٫ن أرْو  - 

 ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ َّر٩ٌ ٷخٽ:
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڄ٬ظو ًىٌ ّټڀڂ حٿنخّ ّٸٌٽ: ّي حٿڄ٤٬ِ حٿ٬ڀْخ أڃٺ أطْض -

ًأرخٹ ًأهظٺ ًأهخٹ ػڂ أىنخٹ أىنخٹ ٳٸخٽ ٍؿپ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىئٙء رنٌ ػ٬ڀزش رن َّر٩ٌ 
حٿٌّن أٛخرٌح ٳٚنخ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ ٙ طـنِ نٴْ ٫ڀَ 

 أهٍَ.
كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن حٍُٕٵ رن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

ٷْْ ٫ن ّلَْ رن ٬ّڄَ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷخٽ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

أًٽ ڃخ ّلخٓذ رو حٿ٬زي ٛٚطو ٳبڅ ٻخڅ أطڄيخ ٻظزض ٿو طخڃش ًاڅ ٿڂ ّټن أطڄيخ ٷخٽ حهلل -
ح ىپ طـيًڅ ٿ٬زيُ ڃن ط٩ٌ٤ ٳظټڄڀٌح ريخ ٳ٠َّظو ػڂ حٿِٻخس ٻٌٿٺ ػڂ ٫ِ ًؿپ: حن٨ًَ

 طئهٌ ح٫ٕڄخٽ ٫ڀَ كٔذ ًٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن  - 

حٿڄيڀذ رن أرِ ٛٴَس ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ڃخ أٍحىڂ حٿڀْڀش اٙ ْٓزْظٌنټڂ ٳبڅ ٳ٬ڀٌح ٳ٬٘خٍٻڂ كڂ ٙ ّنًَٜڅ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ حٿلټڂ ٫ن ٳ٠ْپ ٫ن هخٿي حٿلٌحء  - 

 ٫ن أرِ طڄْڄش ٫ن ٍؿپ ڃن ٷٌڃو أنو أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٷخٽ:
ؿپ ٳٸخٽ: أنض ٌٍٓٽ حهلل أً ٷخٽ: أنض ٗييص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأطخه ٍ-

ڃلڄي ٳٸخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ٳبٙځ طي٫ٌ ٷخٽ: أى٫ٌ اٿَ حهلل ًكيه ڃن اًح ٻخڅ رٺ َٟ ٳي٫ٌطو 
ٻ٘ٴو ٫نٺ ًڃن اًح أٛخرٺ ٫خځ ٓنش ٳي٫ٌطو أنزض ٿٺ ًڃن اًح ٻنض ٳِ أٍٝ ٷٴَ 

: ٙ ٳؤٟڀڀض ٳي٫ٌطو ٍى ٫ڀْٺ ٷخٽ: ٳؤٓڀڂ حٿَؿپ ػڂ ٷخٽ: أًٛنِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ٿو
طٔزن ْٗجخ أً ٷخٽ: أكيح ٗٺ حٿلټڂ ٷخٽ: ٳڄخ ٓززض ْٗجخ ر٬َْح ًٙ ٗخس ڃنٌ أًٛخنِ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ طِىي ٳِ حٿڄ٬ًَٱ ًٿٌ رز٢ٔ ًؿيٺ اٿَ أهْٺ ًأنض 
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طټڀڄو ًأٳَ٭ ڃن ىٿٌٹ ٳِ انخء حٿڄٔظٔٸِ ًحطٍِ اٿَ نٜٲ حٿٔخٵ ٳبڅ أرْض ٳبٿَ حٿټ٬زْن 
 ٷخٽ: ٳبنيخ ڃن حٿڄوْڀش ًحهلل ٙ ّلذ حٿڄوْڀش. ًاّخٹ ًآزخٽ حُٗحٍ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ڃيخؿَ حٿٜخثٮ ٫ن  - 
 ٍؿپ ٿڂ ّٔڄو ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

أنو ٓڄ٪ ٍؿٚ ٬ّنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ }ٷپ ّخ أّيخ حٿټخٳًَڅ{ ٳٸخٽ: أڃخ ىٌح -
 ي رَة ڃن حٿَ٘ٹ ًٓڄ٪ آهَ ًىٌ ّٸَأ }ٷپ ىٌ حهلل أكي{ ٳٸخٽ: أڃخ ىٌح ٳٸي ٯٴَ ٿو.ٳٸ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

 ٬ْٗذ ٫ن أرْو ٫ن ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٍُحٍس ٳِ كڀٸش ڃن حٿٌرلش ًٷخٽ: ٻٌٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ٓيح أً أ٬ٓي رن -

 ٙ أى٩ ٳِ نٴِٔ كَؿخ ڃن ٬ٓي أً أ٬ٓي رن ٍُحٍس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫زْي حهلل رن أرِ  - 

ؿ٬ٴَ ٫ن حٿٴ٠پ رن ٫ڄًَ رن أڃْش ٫ن أرْو ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٍؿخٙ ّظليػٌڅ ٫ن حٿنزِ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

اًح ٫ظٸض حٕڃش ٳيِ رخٿوْخٍ ڃخ ٿڂ ٤ّؤىخ اڅ ٗخءص ٳخٍٷظو ًاڅ ٣ًجيخ ٳٚ هْخٍ ٿيخ ًٙ -
 طٔظ٤ْ٪ ٳَحٷو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ٫زْي حهلل رن أرِ ؿ٬ٴَ  - 
 ٫ن حٿٴ٠پ رن حٿلٔن رن ٫ڄًَ رن أڃْش حٿ٠ڄَُ ٷخٽ:

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظليػٌڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٓڄ٬ض ٍؿخٙ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: اًح أ٫ظٸض حٕڃش ًىِ طلض حٿ٬زي ٳؤڃَىخ رْيىخ ٳبڅ ىِ أٷَص كظَ 

 ٤ّؤىخ ٳيِ حڃَأطو ٙ طٔظ٤ْ٪ ٳَحٷو.
 كيّغ ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

رن ڃلڄي ٫ن ِّّي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ُىَْ ٬ّنِ ح - 
ِّّي ٬ّنِ حرن ؿخرَ ٫ن هخٿي رن حٿڀـٚؽ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫خثٖ ٫ن ر٬ٞ أٛلخد 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ٫ڀْيڂ ًحص ٯيحس ًىٌ ٣ْذ حٿنٴْ ڃٔٴَ حٿٌؿو -

ؿو أً ڃَ٘ٵ حٿٌؿو أً ڃَ٘ٵ حٿٌؿو ٳٸڀنخ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ نَحٹ ٣ْذ حٿنٴْ ڃٔٴَ حٿٌ
ٳٸخٽ: ًڃخ ّڄن٬نِ ًأطخنِ ٍرِ حٿڀْڀش ٳِ أكٔن ٌٍٛس ٳٸخٽ: ّخ ڃلڄي ٷڀض: ٿزْٺ ٍرِ 
٬ًٓيّٺ ٳٸخٽ: ٳْڂ ّوظٜڂ حٿڄٖ ح٫ٕڀَ ٷڀض: ٙ أىٍُ أُ ٍد ٷخٽ ًٿٺ ڃَطْن أً ػٚػخ 
ٷخٽ: ٳٌٟ٪ ٻٴو رْن ٻظٴِ ٳٌؿيص رَىىخ رْن ػيِّ كظَ طـڀَ ٿِ ڃخ ٳِ حٿٔڄٌحص ًڃخ 

طٚ ىٌه حّٓش }ًٻٌٿٺ نَُ ارَحىْڂ ڃڀټٌص حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ{ حّٓش ٷخٽ:  ٳِ حٍٕٝ ػڂ
ّخ ڃلڄي ٳْڂ ّوظٜڂ حٿڄٖ ح٫ٕڀَ ٷخٽ: ٷڀض ٳِ حٿټٴخٍحص ٷخٽ: ًڃخ حٿټٴخٍحص ٷڀض: حٿڄِ٘ 
٫ڀَ حٕٷيحځ اٿَ حٿـڄخ٫خص ًحٿـڀٌّ ٳِ حٿڄٔخؿي هٚٱ حٿٜڀٌحص ًارٚ٭ حٿٌٌٟء ٳِ 

ڃخص روَْ ًٻخڅ ڃن ه٤ْجظو ٻٌْځ ًٿيطو أڃو ًڃن حٿڄټخٍه ٷخٽ: ڃن ٳ٬پ ًٿٺ ٫خٕ روَْ ً
حٿيٍؿخص ٣ْذ حٿټٚځ ًرٌٽ حٿٔٚځ ًا٬٣خځ حٿ٬٤خځ ًحٿٜٚس رخٿڀْپ ًحٿنخّ نْخځ ٳٸخٽ: ّخ 
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ڃلڄي اًح ٛڀْض ٳٸپ: حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ حٿ٤ْزخص ًطَٹ حٿڄنټَحص ًكذ حٿڄٔخٻْن ًأڅ 
َِ ًاًح أٍىص ٳظنش ٳِ حٿنخّ ٳظٌٳنِ ٯَْ ڃٴظٌڅ.  طظٌد ٫ڀ

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿِرَُْ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ كي - 
 ٷخٽ: كيػنِ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي حهلل رن ٫خڃَ كيػنِ ڃن ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ًأڃَ رَؿڂ ٍؿپ رْن ڃټش ًحٿڄيّنش ٳڀڄخ ًؿي ڃْ حٿلـخٍس هَؽ ٳيَد ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ -
 ظڄٌه.حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيٚ طَٻ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن  - 
 ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٫ن ٍؿپ ٷخٽ: ٷڀض:

 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃظَ ؿ٬ڀض نزْخ ٷخٽ: ًآىځ رْن حٿًَف ًحٿـٔي.-
 كيّغ ْٗن ڃن رنِ ٓڀ٢ْ ٍِٟ حهلل ٫نو.

ػنخ حٿڄزخٍٹ كيػنخ حٿلٔن أڅ ْٗوخ ڃن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كي - 
 رنِ ٓڀ٢ْ أهزَه ٷخٽ:

أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻڀڄو ٳِ ِٗء أْٛذ ٿنخ ٳِ حٿـخىڀْش ٳبًح ىٌ -
ٷخ٫ي ٫ًڀْو كڀٸش ٷي أ٣خٳض رو ًىٌ ّليع حٿٸٌځ ٫ڀْو اُحٍ ٷ٤ن ٿو ٯڀ٦ْ ٳؤًٽ ِٗء 

٨ڀڄو ًٙ ّوٌٿو حٿظٸٌٍ ىينخ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ًىٌ َّْ٘ رؤٛز٬ْو حٿڄٔڀڂ أهٌ حٿڄٔڀڂ ٙ ّ
 حٿظٸٌٍ ىينخ ّٸٌٽ: أُ ٳِ حٿٸڀذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄَ رن ٬ٓي أرٌ ىحًى حٿلٴَُ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ  - 
٬ّنِ حرن أرِ ُحثيس كيػنِ ٬ٓي رن ٣خٍٵ ٫ن رٚٽ رن ّلَْ ٫ن حرن ٫ڄَحڅ رن كْٜن 

 ٷخٽ:
٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃخ أهخٱ ٫ڀَ ٷَّٖ اٙ أهزَنِ أ٫َحرِ أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

أنٴٔيخ ٷڀض: ڃخ ٿيڂ ٷخٽ: أٗلش نلَس ًاڅ ٣خٽ رٺ ٫ڄَ ٿظن٨َڅ اٿْيڂ ّٴظنٌڅ حٿنخّ كظَ 
 طٍَ حٿنخّ رْنيڂ ٻخٿٰنڂ رْن حٿلٌْٟن اٿَ ىٌح ڃَس ًاٿَ ىٌح ڃَس.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ڃ٬زي رن ٷْْ ٫ن ٫زي حهلل رن - 
 ٫ڄَْ أً ٫ڄَْس ٷخٽ: كيػنِ ًُؽ حرنش أرِ ٿيذ ٷخٽ:

ىهپ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن طًِؿض حرنش أرِ ٿيذ ٳٸخٽ: ىپ ڃن -
 ٿيٌ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٫يُ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ كيػنخ   - 
 هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:كْش حٿظڄْڄِ أڅ أرخه أهزَه أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ ح

 ٙ ِٗء ٳِ حٿيخځ ًحٿ٬ْن كٶ ًأٛيٵ حٿ٤َْ حٿٴؤٽ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ أرخڅ ٫ًزي حٿٜڄي كيػنخ ى٘خځ  - 

٫ن ّلَْ ٫ن أرِ ؿ٬ٴَ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٷخٽ:

اً ٷخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حًىذ ٳظٌٟؤ رْنڄخ ٍؿپ ّٜڀِ ًىٌ ڃٔزپ اُحٍه -
ػڂ ؿخء ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حًىذ ٳظٌٟؤ ٷخٽ: ٳٌىذ ٳظٌٟؤ ػڂ ؿخء 
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ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخٿٺ أڃَطو أڅ ّظٌٟؤ ػڂ ٓټض ٫نو ٷخٽ: انو ٻخڅ ّٜڀِ ًىٌ ڃٔزپ 
 اُحٍه ًاڅ حهلل ٙ ّٸزپ ٛٚس ٫زي ڃٔزپ اُحٍه.

 څ رن ٫ڄًَ رن حٕكٌٙ ٫ن أڃو ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ.كيّغ ٓڀْڄخ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ: - 
ّخ أّيخ حٿنخّ ٙ ّٸظپ ر٠٬ټڂ ر٠٬خ اًح ٍڃْظڂ حٿـڄَس ٳخٍڃٌىخ رڄؼپ كَٜ حٿوٌٱ -

ًٷَة ٫ڀْو آنخىه ِّّي ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ٫ڄًَ رن حٕكٌٙ ٫ن أڃو ٬ّنِ ٫ن حٿنزِ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٿْغ ٫ن ٫زي حهلل رن ٗيحى ٫ن أځ ؿنيد  - 
 حُٕىّش أنيخ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْغ أٳخٝ ٷخٽ:

 ّخ أّيخ حٿنخّ ٫ڀْټڂ رخٿٔټْنش ًحٿٌٷخٍ ٫ًڀْټڂ رڄؼپ كَٜ حٿوٌٱ.-
 أنزؤنخ ڃلڄي رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلخٵ أنزؤنخ ٫زي حهلل - 

حٿَكڄن ٫ن ڃنٌٍٜ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أڃو ٫ن أځ ٫ؼڄخڅ حرنش ٓٴْخڅ ًىِ أځ رنِ ْٗزش 
 حٕٻخرَ ٷخٽ: ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن:

ًٷي رخ٬ّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ى٫خ ْٗزش ٳٴظق ٳڀڄخ -
ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ أؿذ ىهپ حٿزْض ًٍؿ٪ ًٳَ٭ ًٍؿ٪ ْٗزش اًح ٌٍٓٽ ٌٍٓ

ٳؤطخه ٳٸخٽ: انِ ٍأّض ٳِ حٿزْض ٷَنخ ٳْٰزو ٷخٽ ڃنٌٍٜ ٳليػنِ ٫زي حهلل رن ڃٔخٳ٪ ٫ن 
أڃِ ٫ن أځ ٫ؼڄخڅ حرنش ٓٴْخڅ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو ٳِ حٿليّغ ٳبنو ٙ 

 ّنزِٰ أڅ ّټٌڅ ٳِ حٿزْض ِٗء ّڀيِ حٿڄٜڀْن.
 ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيخ.كيّغ حڃَأس ڃن رنِ ٓڀْڂ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنِ ڃنٌٍٜ ٫ن هخٿو ڃٔخٳ٪ ٫ن ٛٴْش رنض  - 
 ْٗزش أځ ڃنٌٍٜ ٷخٿض: أهزَطنِ حڃَأس ڃن رنِ ٓڀْڂ ًٿيص ٫خڃش أىپ ىحٍنخ:

أٍٓپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٫ؼڄخڅ رن ٣ڀلش ًٷخٽ ڃَس أنيخ ٓؤٿض ٫ؼڄخڅ -
نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: انِ ٻنض ٍأّض ٷَنِ حٿټزٖ كْغ ىهڀض حٿزْض ِٿَڂ ى٫خٹ حٿ

ٳنْٔض أڅ آڃَٹ أڅ طوڄَىڄخ ٳوڄَىڄخ ٳبنو ٙ ّنزِٰ أڅ ّټٌڅ ٳِ حٿزْض ِٗء ّٰ٘پ 
 حٿڄٜڀِ ٷخٽ ٓٴْخڅ: ٿڂ ِّٽ ٷَنخ حٿټزٖ ٳِ حٿزْض كظَ اكظَٵ حٿزْض ٳخكظَٷخ.

 هلل ط٬خٿَ ٫نيڂ.كيّغ ر٬ٞ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍِٟ ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زْي حهلل كيػنِ نخٳ٪ ٫ن ٛٴْش  - 

 ٫ن ر٬ٞ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ڃن أطَ ٫َحٳخ ٳٜيٷو رڄخ ّٸٌٽ ٿڂ طٸزپ ٿو ٛٚس أٍر٬ْن ٌّڃخ.-
خ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃخٿٺ ٫ن ٓڄِ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

 رټَ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍإُ رخٿ٬َؽ ًىٌ ّٜذ ٫ڀَ ٍأٓو حٿڄخء ًىٌ ٛخثڂ ڃن -

 حٿلَ أً حٿ٤٬ٖ.
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 كيّغ حڃَأس ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيخ.
آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن ارَحىْڂ كيػنخ كْٔن رن ًٻٌحڅ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 َِ آلخٵ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٫ن حڃَأس ڃنيڂ ٷخٿض ىهپ ٫ڀ
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ آٻپ ر٘ڄخٿِ ًٻنض اڃَأس ٫َٔحء ٳ٠َد ّيُ 

ً ٷخٽ: ًٷي أ٣ڀٶ حهلل ّڄْنٺ ٳٔٸ٤ض حٿڀٸڄش ٳٸخٽ: ٙ طؤٻڀِ ر٘ڄخٿٺ ًٷي ؿ٬پ حهلل ٿٺ ّڄْنخ أ
 ٷخٿض: ٳظلٌٿض ٗڄخٿِ ّڄْن ٳڄخ أٻڀض ريخ ر٬ي.
 كيّغ ٍؿپ ڃن هِح٫ش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن آڄخ٫ْپ رن أڃْش ٫ن ڃٌٿَ ٿيڂ  - 
پ ڃن ٫ن ڃِحكڂ رن أرِ ڃِحكڂ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي حهلل رن هخٿي رن أْٓي ٫ن ٍؿ

 هِح٫ش ّٸخٽ ٿو:
ڃلَٕ أً ڃوَٕ ٿڂ ّټن ٓٴْخڅ ّٸٲ ٫ڀَ حٓڄو ًٍرڄخ ٷخٽ: ڃوَٕ ًٿڂ أٓڄ٬و أنخ أڅ -

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ڃن حٿـ٬َحنش ٿْٚ ٳخ٫ظڄَ ػڂ ٍؿ٪ ٳؤٛزق ريخ ٻزخثض 
 ٳن٨َص اٿَ ٧يَه ٻؤنيخ ٓزْټش ٳ٠ش.

 كيّغ ٍؿپ ڃن ػٸْٲ ٫ن أرْو ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن أرِ نـْق ٫ن ڃـخىي ٫ن ٍؿپ ڃن  كيػنخ - 

 ػٸْٲ ٫ن أرْو:
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٽ ًن٠ق ٳَؿو.-

 كيّغ أرِ ؿزَْس حٿ٠لخٹ رن حٿ٠لخٹ ٫ن ٫ڄٌڃش ٿو ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
٫ن حٿ٬٘زِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٴٚ رن ٯْخع كيػنخ ىحًى رن أرِ ىني - 

 ٫ن أرِ ؿزَْس رن حٿ٠لخٹ حٕنٜخٍُ ٫ن ٫ڄٌڃش ٿو:
ٷيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿْْ أكي ڃنخ اٙ ٿو ٿٸذ أً ٿٸزخڅ ٷخٽ: ٳټخڅ اًح ى٫خ -

 ٍؿٚ رڀٸزو ٷڀنخ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ىٌح ّټَه ىٌح ٷخٽ: ٳنِٿض: }ًٙ طنخرًِح رخٕٿٸخد{.
٫خڃَ كيػنخ ٫زي حهلل رن أرِ ٓڀْڄخڅ ْٗن ٛخٿق  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ - 

 كٔن حٿيْجش ڃينِ كيػنخ ڃ٬خً رن ٫زي حهلل رن هزْذ ٫ن أڃْش ٫ن ٫ڄو ٷخٽ:
ٻنخ ٳِ ڃـڀْ ٳ٤ڀ٪ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀَ ٍأٓو أػَ ڃخء ٳٸڀنخ: ّخ -

ٳٸخٽ حٿنزِ  ٌٍٓٽ حهلل نَحٹ ٣ْذ حٿنٴْ ٷخٽ: أؿپ ٷخٽ: ػڂ هخٝ حٿٸٌځ ٳِ ًٻَ حٿٰنَ
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٙ رؤّ رخٿٰنَ ٿڄن حطٸَ ًحٿٜلش ٿڄن حطٸَ هَْ ڃن حٿٰنَ ٣ًْذ 

 حٿنٴْ ڃن حٿن٬ڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٫زخى ٬ّنِ حرن ٍحٗي ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 

 ٍؿپ ڃن رنِ ٓڀ٢ْ:
رخد ڃٔـيه ڃلظذ ٫ًڀْو أنو ڃَ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٷخ٫ي ٫ڀَ -

ػٌد ٿو ٷ٤ن ٿْْ ٫ڀْو ػٌد ٯَْه ًىٌ ّٸٌٽ: حٿڄٔڀڂ أهٌ حٿڄٔڀڂ ٙ ٨ّڀڄو ًٙ ّوٌٿو ػڂ 
 أٗخٍ رْيه اٿَ ٛيٍه ّٸٌٽ: حٿظٸٌٍ ىينخ حٿظٸٌٍ ىينخ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ ُحثيس كيػنخ حٿَٻْن رن حٿَرْ٪  - 
ٿْ٘زخنِ ٫ن ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رن ٫ڄْڀش ٫ن أرِ ٫ڄًَ ح

 ٷخٽ:
حٿوْپ ػٚػش ٳَّ َّر٤و حٿَؿپ ٳِ ٓزْپ حهلل ط٬خٿَ ٳؼڄنو أؿَ ًٍٻٌرو أؿَ ٫ًخٍّظو -

أؿَ ٫ًڀٴو أؿَ ًٳَّ ّٰخٿٶ ٫ڀْيخ حٿَؿپ ًَّحىن ٳؼڄنو ًٍُ ٫ًڀٴو ًٍُ ًٍٻٌرو ًٍُ 
 ء حهلل ط٬خٿَ.ًٳَّ ٿڀز٤نش ٳ٬َٔ أڅ ّټٌڅ ٓيحىح ڃن حٿٴٸَ اڅ ٗخ

 كيّغ ّلَْ رن كْٜن رن ٫ًَس ٫ن ؿيطو ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنخه ّلَْ رن كْٜن رن  - 

 ٫ًَس ٷخٽ: كيػظنِ ؿيطِ ٷخٿض: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 خٓڄ٬ٌح ٿو ًأ٬ْ٣ٌح.ٿٌ حٓظ٬ڄپ ٫ڀْټڂ ٫زي ّٸٌىٻڂ رټظخد حهلل ٳ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ّلَْ رن كْٜن ٫ن ؿيطو  - 

 ٷخٿض: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٸٌٽ:
َّكڂ حهلل حٿڄلڀٸْن َّكڂ حهلل حٿڄلڀٸْن َّكڂ حهلل حٿڄلڀٸْن ٷخٿٌح ٳِ حٿؼخٿؼش ًحٿڄٸَّٜن -

 ٷخٽ: ًحٿڄٸَّٜن.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ رن كْخڅ حٕٓيُ ٫ن  كيػنخ ٫زي - 

 رـخى ٫ن ؿيطو ٷخٿض: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٍىًح حٿٔخثپ ًٿٌ ر٨ڀٲ ٗخس ڃلظَٵ أً ڃلَٵ.-

 كيّغ ّلَْ رن كْٜن ٫ن أڃو ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ.
٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ّلَْ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن آَحثْپ - 

 حٿلْٜن ٫ن أڃو ٷخٿض:
ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٳِ كـش حٿٌىح٩ ّٸٌٽ: ّخ أّيخ حٿنخّ حطٸٌح حهلل -

 ًحٓڄ٬ٌح ًأ٬ْ٣ٌح ًاڅ أڃَ ٫ڀْټڂ ٫زي كزِ٘ ڃـي٩ ڃخ أٷخځ ٳْټڂ ٻظخد حهلل ٫ِ ًؿپ.
 كيّغ حڃَأس ٍِٟ حهلل ٫نيخ.

يػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 
 ٟڄَْس رن ٬ْٓي ٫ن ؿيطو ٫ن حڃَأس ڃن نٔخثيڂ ٷخٽ:

ًٷي ٻخنض ٛڀض حٿٸزڀظْن ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض: ىهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿِ: حهظ٠زِ طظَٹ اكيحٻن حٿو٠خد كظَ طټٌڅ ّيىخ ٻْي 

طَٻض حٿو٠خد كظَ ٿٸْض حهلل ٫ِ ًؿپ ًاڅ ٻخنض ٿظوظ٠ذ ًانيخ  حٿَؿپ ٷخٿض: ٳڄخ
 ٙرنش ػڄخنْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْؼڂ ٬ّنِ حرن هخٍؿش كيػنخ كٴٚ رن ڃَْٔس ٫ن حرن  - 
كَڃڀش ٫ن أرِ ػٰخٽ حٿڄِنِ أنو ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٍرخف رن ٫زي حٿَكڄن رن ك٤ٌّذ ّٸٌٽ: 

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: كيػظنِ ؿيطِ أنيخ ٓڄ٬ض أرخىخ ّٸٌٽ:
ٙ ٛٚس ٿڄن ٙ ًٌٟء ٿو ًٙ ًٌٟء ٿڄن ٿڂ ٌّٻَ حٓڂ حهلل ٫ڀْو ًٙ ّئڃن رخهلل ڃن ٙ -

 ّئڃن رِ ًٙ ّئڃن رِ ڃن ٙ ّلذ حٕنٜخٍ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي رن هؼْڂ أرٌ ڃ٬ڄَ حٿيٚٿِ كيػظنِ ؿيطِ ٍر٬ْش  - 
 رْش ٷخٿض: ٓڄ٬ض ٫ڀْخ ّٸٌٽ:حرنش ٫ْخٝ حٿټٚ

 ٻڀٌح حٿَڃخڅ ر٘لڄو ٳبنو ىرخ٭ حٿڄ٬يس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن ٛزخف رن أَّٗ ٷخٽ: ٓجپ حرن  - 

 ٫زخّ:
٫ن حٿڄي ًحٿـٍِ ٳٸخٽ: اڅ ڃڀټخ ڃٌٻپ رٸخڃٌّ حٿزلَ ٳبًح ًٟ٪ ٍؿڀو ٳخٟض ًاًح -

ّنخٍ كيػنخ ٛخٿق رن ٛزخف ٫ن أرْو ٫ن أَّٗ ٍٳ٬يخ ٯخٟض ًٷخٽ: كيػنِ ارَحىْڂ رن ى
 ٫ن حرن ٫زخّ ڃؼڀو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٬ّنِ حرن ٫ْْنش ٫ن ڃٌَٓ رن أرِ ٫َْٔ: - 
أڅ ڃَّڂ ٳٸيص ٫َْٔ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳيحٍص ر٤ڀزو ٳڀٸْض كخثټخ ٳڀڂ َّٗيىخ ٳي٫ض ٫ڀْو ٳٚ -

 و ٳيڂ ّئنْ اٿْيڂ أُ ّـڀْ اٿْيڂ.طِحٽ طَحه طخثيخ ٳڀٸْض هْخ٣خ ٳؤٍٗيىخ ٳي٫ض ٿ
 كيّغ كٌّٴش رن حٿْڄخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ ح٫ٕڄٖ  - 
 ٫ن ٬ٓي رن ٫زْيس ٫ن حٿڄٔظٌٍى ٫ن ٛڀش ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:

ٌٽ ٳِ ٍٻ٫ٌو ٓزلخڅ ٍرِ حٿ٨٬ْڂ ٛڀْض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټخڅ ّٸ-
ًٳِ ٓـٌىه ٓزلخڅ ٍرِ ح٫ٕڀَ ٷخٽ: ًڃخ ڃَ رآّش ٍكڄش اٙ ًٷٲ ٫نيىخ ٳٔؤٽ ًٙ آّش 

 ٫ٌحد اٙ ط٬ًٌ ڃنيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ ح٫ٕڄٖ أنزؤنخ ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن كٌّٴش رن  - 

 حٿْڄخڅ ٷخٽ:
ٓزخ٣ش ٷٌځ ٳزخٽ ًىٌ ٷخثڂ ػڂ ى٫خنِ رڄخء  ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ-

 ٳؤطْظو ٳظٌٟؤ ًڃٔق ٫ڀَ هٴْو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن كٌّٴش: - 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٷخځ ڃن حٿڀْپ ٌّ٘ٙ ٳخه رخٿٌٔحٹ.-
 ن أرِ آلخٵ ٫ن ڃٔڀڂ رن نٌَّ ٫ن كٌّٴش:كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ - 
أهٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٠٬ڀش ٓخٷِ أً ٓخٷو ٷخٽ: ىٌح ڃٌٟ٪ حُٗحٍ ٳبڅ -

 أرْض ٳؤٓٴپ ٳبڅ أرْض ٳٚ كٶ ٿُ٘حٍ ٳْڄخ ىًڅ حٿټ٬زْن.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٍر٬ِ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ: - 
زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أًٍ اٿَ ٳَحٗو ًٟ٪ ّيه حٿْڄنَ طلض هيه ٻخڅ ٬ّنِ حٿن-

 ًٷخٽ: ٍد ٬ّنِ ٷنِ ٫ٌحرٺ ٌّځ طز٬غ أً طـڄ٪ ٫زخىٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ُحثيس ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ  - 

 ٫ن ٍر٬ِ رن كَحٕ ٫ن كٌّٴش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 رخٿڀٌّن ڃن ر٬يُ أرٌ رټَ ٫ًڄَ.حٷظيًح -
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ح٫ٕڄٖ كيػنخ ٗٸْٶ ٫ن كٌّٴش: - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ ٓزخ٣ش ٷٌځ ٳزخٽ ٷخثڄخ ٳٌىزض أطزخ٫ي ٫نو ٳٸيڃنِ كظَ -

 ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًٓٸ٤ض ٫ڀَ أرِ ٻڀڄش.
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نخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ىڄخځ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
 كٌّٴش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٙ ّيهپ حٿـنش ٷظخص.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿََّ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ: رڀٰو  - 

 أڅ أرخ ڃٌَٓ ٻخڅ ّزٌٽ ٳِ ٷخًٍٍس ًّٸٌٽ:
ح أٛخد أكيىڂ حٿزٌٽ ٷَٝ ڃټخنو ٷخٽ كٌّٴش: ًىىص أڅ اڅ رنِ آَحثْپ ٻخنٌح اً-

ٛخكزټڂ ٙ ّ٘يى ىٌح حٿظ٘يّي ٿٸي ٍأّظنِ نظڄخِٗ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٳخنظيْنخ اٿَ ٓزخ٣ش ٳٸخځ ّزٌٽ ٻڄخ ّزٌٽ أكيٻڂ ٳٌىزض أطنلَ ٫نو ٳٸخٽ: حىنو ٳينٌص ڃنو 

 كظَ ٻنض ٫ني ٫ٸزو.
خ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن هؼْڄش ٫ن أرِ كٌّٴش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن حٓڄو ٓڀڄش رن حٿيْؼڂ رن ٛيْذ ڃن أٛلخد حرن ڃ٬ٌٔى ٫ن كٌّٴش 
 ٷخٽ:

ٻنخ اًح ك٠َنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٬٣خځ ٿڂ ن٠٪ أّيّنخ كظَ ّزيأ -
ڃ٬و ٬٣خڃخ ٳـخءص ؿخٍّش ٻؤنڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٠ْ٪ ّيه ًانخ ك٠َنخ 

طيٳ٪ ٳٌىزض ط٠٪ ّيىخ ٳِ حٿ٬٤خځ ٳؤهٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيىخ ًؿخء 
أ٫َحرِ ٻؤنڄخ ّيٳ٪ ٳٌىذ ٠ّ٪ ّيه ٳِ حٿ٬٤خځ ٳؤهٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه 

ڂ حهلل ٫ڀْو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: اڅ حٿ٤ْ٘خڅ ّٔظلپ حٿ٬٤خځ اًح ٿڂ ٌّٻَ حٓ
ًانو ؿخء ريٌه حٿـخٍّش ٿْٔظلپ ريخ ٳؤهٌص رْيىخ ًؿخء ريٌح ح٫َٕحرِ ٿْٔظلپ رو ٳؤهٌص 

 رْيه ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه اڅ ّيه ٳِ ّيُ ڃ٪ ّيىڄخ ٬ّنِ حٿ٤ْ٘خڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٫ٌٍ حٿ٬ْن حٿٍَْٔ ؿٴخٽ حٿ٬َ٘ ڃ٬و ؿنش ًنخٍ ٳنخٍه ؿنش ًؿنظو نخٍ.حٿيؿخٽ أ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ أرٌ ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٫ن ٍر٬ِ رن  - 

 كَحٕ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
ٳ٠ڀض ىٌه حٕڃش ٫ڀَ ٓخثَ حٕڃڂ رؼٚع ؿ٬ڀض ٿيخ حٍٕٝ ٣يٌٍح ًڃٔـيح ًؿ٬ڀض -

ٷخٽ: ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًح ًأ٤٫ْض ىٌه ٛٴٌٳيخ ٫ڀَ ٛٴٌٱ حٿڄٚثټش 
حّٓخص ڃن آهَ حٿزٸَس ڃن ٻنِ طلض حٿ٬َٕ ٿڂ ٤٬ّيخ نزِ ٷزڀِ ٷخٽ أرٌ ڃ٬خًّش ٻڀو ٫ن 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ أرٌ ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٫ن ٍر٬ِ رن  - 

 خٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:كَحٕ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ: ٷ
 حٿڄ٬ًَٱ ٻڀو ٛيٷش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ أرٌ ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٫ن ٍر٬ِ رن  - 

 كَحٕ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى حٕنٜخٍُ ٫ًن كٌّٴش ٷخٙ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ٿڄٌص ٷخٽ ٕىڀو اًح أنخ ڃض ٻخڅ ٍؿپ ڃڄن ٻخڅ ٷزڀټڂ ٬ّڄپ رخٿڄ٬خِٛ ٳڀڄخ ك٠َه ح-

ٳؤكَٷٌنِ ػڂ ح٣لنٌنِ ػڂ ًًٍنِ ٳِ حٿزلَ ٳِ ٌّځ ٍّق ٫خٛٲ ٷخٽ: ٳڀڄخ ڃخص ٳ٬ڀٌح 
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ٷخٽ: ٳـڄ٬و حهلل ٫ِ ًؿپ ٳِ ّيه ٷخٽ ٿو: ڃخ كڄڀٺ ٫ڀَ ڃخ ٛن٬ض ٷخٽ: هٌٳٺ ٷخٽ: ٳبنِ 
 ٷي ٯٴَص ٿٺ.

ِ ٫ن ٍر٬ِ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ أرٌ ڃخٿٺ حٕٗـ٬ - 
 كَحٕ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 اڅ ڃڄخ أىٍٹ حٿنخّ ڃن أڃَ حٿنزٌس حًٕٿَ اًح ٿڂ طٔظق ٳخٛن٪ ڃخ ٗجض.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ُّي رن ًىذ ٫ن  - 

ؼْن ٷي ٍأّض أكيىڄخ ًأنخ أنظ٨َ كٌّٴش ٷخٽ: كيػنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيّ
 حٓهَ كيػنخ:

أڅ حٕڃخنش نِٿض ٳِ ؿٌٍ ٷڀٌد حٿَؿخٽ ػڂ نِٽ حٿٸَآڅ ٳ٬ڀڄٌح ڃن حٿٸَآڅ ٫ًڀڄٌح ڃن -
حٿٔنش ػڂ كيػنخ ٫ن ٍٳ٪ حٕڃخنش ٳٸخٽ: ّنخځ حٿَؿپ حٿنٌڃش ٳظٸزٞ حٕڃخنش ڃن ٷڀزو ٳ٨ْپ 

پ أػَ حٿڄـپ ٻـڄَ ىكَؿظو أػَىخ ڃؼپ أػَ حٿٌٻض ٳظٸزٞ حٕڃخنش ڃن ٷڀزو ٳ٨ْپ أػَىخ ڃؼ
٫ڀَ ٍؿڀٺ طَحه ڃنظزَح ًٿْْ ٳْو ِٗء ٷخٽ ػڂ أهٌ كَٜ ٳيكَؿو ٫ڀَ ٍؿڀو ٷخٽ: 
ٳْٜزق حٿنخّ ّظز٬ٌڅ ٙ ّټخى أكي ّئىُ حٕڃخنش كظَ ّٸخٽ: اڅ ٳِ رنِ ٳٚڅ ٍؿٚ أڃْنخ 
كظَ ّٸخٽ ٿڀَؿپ ڃخ أؿڀيه ًأ٧َٳو ًأ٫ٸڀو ًڃخ ٳِ ٷڀزو كزش ڃن هَىٽ ڃن اّڄخڅ ًٿٸي أطَ 

َِ ُڃخڅ ًڃخ أرخٿِ أّټڂ رخ٬ّض ٿجن ٻخڅ ڃٔڀڄخ ٿَْىنو ٫ڀَ ىّنو ًٿجن ٻخڅ نَٜحنْخ أً ٫ڀ
 ّيٌىّخ ٿَْىنو ٫ڀَ ٓخ٫ْو ٳؤڃخ حٿٌْځ ٳڄخ ٻنض ٕرخّ٪ ڃنټڂ اٙ ٳٚنخ ًٳٚنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ُّي رن ًىذ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:  - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ كيّؼْن ٍأّض أكيىڄخ ًأنخ أنظ٨َ حٓهَ ٳٌٻَ كيػنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

 ڃ٬نخه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 

 ُّي رن ًىذ ّليع ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
 كيػنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رليّؼْن ٳٌٻَ حٿليّغ.-
 نخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ُّي رن ًىذ ٷخٽ:كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
ىهپ كٌّٴش حٿڄٔـي ٳبًح ٍؿپ ّٜڀِ ڃڄخ ّڀِ أرٌحد ٻنيس ٳـ٬پ ٙ ّظڂ حٿَٻ٩ٌ ًٙ -

حٿٔـٌى ٳڀڄخ حنَٜٱ ٷخٽ ٿو كٌّٴش ڃنٌ ٻڂ ىٌه ٛٚطٺ ٷخٽ: ڃنٌ أٍر٬ْن ٓنش ٷخٽ: ٳٸخٽ ٿو 
ٯَْ حٿٴ٤َس حٿظِ ٳ٤َ كٌّٴش ڃخ ٛڀْض ڃنٌ أٍر٬ْن ٓنش ًٿٌ ڃض ًىٌه ٛٚطٺ ٿڄض ٫ڀَ 

٫ڀْيخ ڃلڄي ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ ٷخٽ: ػڂ أٷزپ ٫ڀْو ٬ّڀڄو ٳٸخٽ: اڅ حٿَؿپ ٿْوٴٲ ٳِ 
 ٛٚطو ًانو ٿْظڂ حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:  - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ڂ ّڀٴ٦ حٗٓٚځ ٷڀنخ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أطوخٱ ٫ڀْنخ ًنلن ڃخ رْن حٿٔظڄخثش اٿَ أكٌٜح ٿِ ٻ-
حٿٔز٬ڄخثش ٷخٽ: ٳٸخٽ: انټڂ ٙ طيًٍڅ ٿ٬ڀټڂ أڅ طزظڀٌح ٷخٽ: ٳخرظڀْنخ كظَ ؿ٬پ حٿَؿپ ڃنخ ٙ 

 ّٜڀِ اٙ َٓح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٌّنْ ٫ن كڄْي رن ىٚٽ أً ٫ن ٯَْه  - 

 رن كَحٕ ٫ن كٌّٴش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:٫ن ٍر٬ِ 
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انيخ ٓظټٌڅ أڃَحء ّټٌرٌڅ ٨ًّڀڄٌڅ ٳڄن ٛيٷيڂ رټٌريڂ ًأ٫خنيڂ ٫ڀَ ٧ڀڄيڂ ٳڀْْ ڃنخ -
َِ حٿلٌٝ ًڃن ٿڂ ّٜيٷيڂ رټٌريڂ ًٿڂ ٬ّنيڂ ٫ڀَ ٧ڀڄيڂ ٳيٌ  ًٿٔض ڃنيڂ ًٙ َّى ٫ڀ

َِ حٿلٌٝ.  ڃنِ ًأنخ ڃنو ًَْٓى ٫ڀ
ِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٬ٓي رن ٫زْيس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 ڃٔظٌٍى رن أكنٲ ٫ن ٛڀش رن ُٳَ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
ٛڀْض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٿْڀش ٷخٽ: ٳخٳظظق حٿزٸَس ٳٸَأ كظَ رڀٮ ٍأّ -

حٿڄخثش ٳٸڀض َّٻ٪ ػڂ ڃ٠َ كظَ رڀٮ حٿڄخثظْن ٳٸڀض َّٻ٪ ػڂ ڃ٠َ كظَ هظڄيخ ٷخٽ: ٳٸڀض 
َٻ٪ ٷخٽ: ػڂ حٳظظق ٌٍٓس آٽ ٫ڄَحڅ كظَ هظڄيخ ٷخٽ: ٳٸڀض َّٻ٪ ٷخٽ: ػڂ حٳظظق ٌٍٓس ّ

حٿنٔخء ٳٸَأىخ ٷخٽ: ػڂ ٍٻ٪ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٳِ ٍٻ٫ٌو ٓزلخڅ ٍرِ حٿ٨٬ْڂ ٷخٽ: ًٻخڅ ٍٻ٫ٌو 
رڄنِٿش ٷْخڃو ػڂ ٓـي ٳټخڅ ٓـٌىه ڃؼپ ٍٻ٫ٌو ًٷخٽ ٳِ ٓـٌىه ٓزلخڅ ٍرِ ح٫ٕڀَ ٷخٽ: 

ًاًح ڃَ رآّش ٳْيخ ٫ٌحد ط٬ًٌ ًاًح ڃَ رآّش ٳْيخ طنِّو هلل ٫ِ  ًٻخڅ اًح ڃَ رآّش ٍكڄش ٓؤٽ
 ًؿپ ٓزق.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٫ن ٿْغ ٫ن رٚٽ ٫ن ٗظَْ رن  - 
 ٗټپ ٫ًن ٛڀش رن ُٳَ ٫ًن ٓڀْٺ رن ڃٔلپ حٿ٤ٰٴخنِ ٷخٿٌح:

ٻنخ ٿن٬يه ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ هَؽ ٫ڀْنخ كٌّٴش ًنلن نظليع ٳٸخٽ: انټڂ ٿظټڀڄٌڅ ٻٚڃخ اڅ -
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنٴخٵ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ: كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ  - 
 ڃـڀِ ٫ن كٌّٴش:

ٳِ حٿٌُ ّٸ٬ي ٳِ ٢ًٓ حٿلڀٸش ٷخٽ: ڃڀ٬ٌڅ ٫ڀَ ٿٔخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً -
 ٿٔخڅ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃ٬َٔ كيػنِ ًحٛپ ٫ن أرِ ًحثپ  - 
 ٫ن كٌّٴش:

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸْو ٳِ ر٬ٞ ٣َٵ حٿڄيّنش ٳؤىٌٍ اٿْو ٷخٽ: ٷڀض: انِ -
 ؿنذ ٷخٽ: اڅ حٿڄئڃن ٙ ّنـْ.

٫ن ٫زي حهلل رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ - 
 ّٔخٍ ٫ن كٌّٴش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٙ طٸٌٿٌح ڃخ ٗخء حهلل ًٗخء ٳٚڅ ٷٌٿٌح ڃخ ٗخء حهلل ػڂ ٗخء ٳٚڅ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ٌّٓٲ ٬ّنِ حرن ٛيْذ ٫ن  - 

 ڃٌَٓ رن أرِ حٿڄوظخٍ ٫ن رٚٽ حٿ٬زِٔ ٷخٽ: ٷخٽ كٌّٴش:
أهزْش ر٬ي أهزْش ٻخنض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رزيٍ ڃخ ّيٳ٪ ٫نيڂ ڃخ ّيٳ٪  ڃخ-

 ٫ن أىپ ىٌه حٕهزْش ًٙ َّّي ريڂ ٷٌځ ٌٓءح اٙ أطخىڂ ڃخ ّٰ٘ڀيڂ ٫نيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ رټَ رن أرِ حٿـيڂ ٫ن ٫زْي  - 

 ن حرن ٫زخّ ٷخٽ:حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫
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ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿوٌٱ رٌُ ٷَى أٍٝ ڃن أٍٝ رنِ ٓڀْڂ -
ٳٜٲ حٿنخّ هڀٴو ٛٴْن ٛٴخ ٌّحُُ حٿ٬يً ًٛٴخ هڀٴو ٳٜڀَ رخٿٜٲ حٿٌُ ّڀْو ٍٻ٬ش 

 ػڂ نټٚ ىئٙء اٿَ ڃٜخٱ ىئٙء ًىئٙء اٿَ ڃٜخٱ ىئٙء ٳٜڀَ ريڂ ٍٻ٬ش أهٍَ.
رِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أ٬ٗغ رن أرِ حٿ٬٘ؼخء ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 حٌٕٓى رن ىٚٽ ٫ن ػ٬ڀزش رن ُىيځ حٿلن٨ڀِ ٷخٽ:
ٻنخ ڃ٪ ٬ْٓي رن حٿ٬خٙ ر٤زَٓظخڅ ٳٸخٽ: أّټڂ ٛڀَ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ٛٚس حٿوٌٱ ٷخٽ: ٳٸخٽ كٌّٴش: أنخ ٳٸخٽ ٓٴْخڅ: ٳٌٛٲ ڃؼپ كيّغ حرن ٫زخّ ًُّي رن 
 ػخرض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ  - 
 ٿْڀَ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:

نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٿزْ حٿلََّ ًحٿيّزخؽ ًآنْش حٿٌىذ ًحٿٴ٠ش -
 ًٷخٽ: ىٌ ٿيڂ ٳِ حٿينْخ ًٿنخ ٳِ حٓهَس.

ذ رن ٓڀْڂ حٿ٬زِٔ ٫ن رٚٽ رن ّلَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن كزْ - 
 حٿ٬زِٔ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿن٬ِ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ٍر٬ِ  - 

 رن كَحٕ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
ٓڄٺ حٿڀيڂ أڃٌص ًأكَْ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أًٍ اٿَ ٳَحٗو ٷخٽ: رخ-

 ًاًح حٓظْٸ٦ ٷخٽ: حٿڀلڄي هلل حٿٌُ أكْخنخ ر٬ي ڃخ أڃخطنخ ًاٿْو حٿنٌٍ٘.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٛڀش رن ُٳَس  - 

 ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
أڃْنٺ  ؿخء حٿْٔي ًحٿ٬خٷذ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٙ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل حر٬غ ڃ٬نخ-

ًٷخٽ ًٻْ٪ ڃَس أڃْنخ ٷخٽ: ٓؤر٬غ ڃ٬ټڂ أڃْنخ كٶ أڃْن ٷخٽ: ٳظَ٘ٱ ٿيخ حٿنخّ ٳز٬غ أرخ 
 ٫زْيس رن حٿـَحف.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ارَحىْڂ رن ڃيخؿَ ٫ن ٍر٬ِ رن  - 
 كَحٕ ٷخٽ: كيػنِ ڃن ٿڂ ّټٌرنِ ٬ّنِ كٌّٴش ٷخٽ:

ڂ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ًىٌ ٫ني أكـخٍ حٿڄَحء ٳٸخٽ: اڅ ٿٸِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-
أڃظٺ ّٸَإًڅ حٿٸَآڅ ٫ڀَ ٓز٬ش أكَٱ ٳڄن ٷَأ ڃنيڂ ٫ڀَ كَٱ ٳڀْٸَأ ٻڄخ ٫ڀڂ ًٙ 
َّؿ٪ ٫نو ٷخٽ أرِ: ًٷخٽ حرن ڃييُ اڅ ڃن أڃظٺ حٿ٬٠ْٲ ٳڄن ٷَأ ٫ڀَ كَٱ ٳٚ 

 ّظلٌٽ ڃنو اٿَ ٯَْه ٍٯزش ٫نو.
ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 كٌّٴش ٷخٽ:
ٷخځ ٳْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٸخڃخ ٳڄخ طَٹ ْٗجخ ّټٌڅ رْن ّيُ حٿٔخ٫ش اٙ -

ًٻَه ٳِ ڃٸخڃو ًٿٺ كٴ٨و ڃن كٴ٨و ًنْٔو ڃن نْٔو ٷخٽ كٌّٴش: ٳبنِ ٍٍٕ أْٗخء ٷي 
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څ ٯخثزخ ٫نو َّحه ٳ٬َْٳو ًٷخٽ ٻنض نْٔظيخ ٳؤ٫َٳيخ ٻڄخ ٬َّٱ حٿَؿپ ًؿو حٿَؿپ ٷي ٻخ
 ًٻْ٪ ڃَس ٳَآه ٳ٬َٳو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن ْٗن ّٸخٽ ٿو: ىٚٽ ٫ن  - 
 كٌّٴش ٷخٽ:

 ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٻپ ِٗء كظَ ڃٔق حٿلٜخ ٳٸخٽ: ًحكيس أً ى٩.-
ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ڃٌٿَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن  - 

 ٿَر٬ِ ٫ن ٍر٬ِ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
ٻنخ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڀٌٓخ ٳٸخٽ: انِ ٙ أىٍُ ڃخ ٷيٍ رٸخثِ ٳْټڂ ٳخٷظيًح -

رخٿڀٌّن ڃن ر٬يُ ًأٗخٍ اٿَ أرِ رټَ ٫ًڄَ ًطڄٔټٌح ر٬يي ٫ڄخٍ ًڃخ كيػټڂ حرن ڃ٬ٌٔى 
 ٳٜيٷٌه.

أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرٌ حٿ٬ڄْْ ٫ن أرِ رټَ رن ٫ڄًَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 
 ٫ظزش ٫ن حرن ٿلٌّٴش ٫ن أرْو:

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ى٫خ ٿَؿپ أٛخرظو ًأٛخرض ًٿيه ًًٿي ًٿيه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٍُّن رن كزْذ حٿـينِ ٫ن أرِ حٿَٷخى  - 

 :حٿ٬زِٔ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ
اڅ ٻخڅ حٿَؿپ ٿْظټڀڂ رخٿټڀڄش ٫ڀَ ٫يي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَْْٜ ريخ ڃنخٳٸخ -

 ًانِ ٕٓڄ٬يخ ڃن أكيٻڂ حٿٌْځ ٳِ حٿڄـڀْ ٫َ٘ ڃَحص.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ أرٌ ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٬ٓي رن  - 

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٣خٍٵ كيػنخ ٍر٬ِ رن كَحٕ ٫ن كٌّٴش رن حٿْڄخڅ ٷخٽ: 
 ًٓڀڂ:

ٕنخ أ٫ڀڂ رڄخ ڃ٪ حٿيؿخٽ ڃن حٿيؿخٽ ڃ٬و نيَحڅ ّـَّخڅ أكيىڄخ ٍأُ حٿ٬ْن ڃخء أرْٞ -
ًحٓهَ ٍأُ حٿ٬ْن نخٍ طؤؿؾ ٳبڅ أىٍٻن ًحكيح ڃنټڂ ٳڀْؤص حٿنيَ حٿٌُ َّحه نخٍح ٳڀْٰڄٞ 

ٍَٔ ٫ڀْيخ ٧ٴَس ػڂ ٿ٤ْؤ٣ِء ٍأٓو ٳڀَْ٘د ٳبنو ڃخء رخٍى ًاڅ حٿيؿخٽ ڃڄٌٔف حٿ٬ْن حٿْ
 ٯڀ٨ْش ڃټظٌد رْن ٫ْنْو ٻخٳَ ّٸَإه ٻپ ڃئڃن ٻخطذ ًٯَْ ٻخطذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ كيػنخ أرٌ ڃخٿٺ ٫ن ٍر٬ِ رن كَحٕ  - 
 ٫ن كٌّٴش:

أنو ٷيځ ڃن ٫ني ٫ڄَ ٷخٽ: ٿڄخ ؿڀٔنخ اٿْو أڃْ ٓؤٽ أٛلخد ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٴظن ٳٸخٿٌح: نلن ٓڄ٬نخه ٷخٽ: ٿ٬ڀټڂ  أّټڂ ٓڄ٪ ٷٌٽ ٌٍٓٽ

ط٬نٌڅ ٳظنش حٿَؿپ ٳِ أىڀو ًڃخٿو ٷخٿٌح: أؿپ ٷخٽ: ٿٔض ٫ن طڀٺ أٓؤٽ طڀٺ ّټٴَىخ حٿٜٚس 
ًحٿْٜخځ ًحٿٜيٷش ًٿټن أّټڂ ٓڄ٪ ٷٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٴظن حٿظِ 

ننض أنو اّخُ َّّي ٷڀض: أنخ ٷخٽ ٿِ: أنض هلل أرٌٹ طڄٌؽ ڃٌؽ حٿزلَ ٷخٽ: ٳؤڃٔٺ حٿٸٌځ ٧ً
ٷخٽ: ٷڀض: ط٬َٝ حٿٴظن ٫ڀَ حٿٸڀٌد ٫َٝ حٿلَْٜ ٳؤُ ٷڀذ أنټَىخ نټظض ٳْو نټظش 
ر٠ْخء ًأُ ٷڀذ أَٗريخ نټظض ٳْو نټظش ٌٓىحء كظَ َّْٜ حٿٸڀذ ٫ڀَ ٷڀزْن أر٠ْْن ڃؼپ 

ٻخٿټٌُ ڃوـْخ حٿٜٴخ ٙ ٠َّه ٳظنش ڃخ ىحڃض حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ ًحٓهَ أٌٓى ڃَري 
 ًأڃخٽ ٻٴو ٙ ٬َّٱ ڃ٬ًَٳخ ًٙ ّنټَ ڃنټَح اٙ ڃخ أَٗد ڃن ىٌحه.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٫ن  - 
 ٫زي حهلل رن ِّّي ٫ن كٌّٴش أنو ٷخٽ:

ڃنو ِٗء  أهزَنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄخ ىٌ ٻخثن اٿَ أڅ طٸٌځ حٿٔخ٫ش ٳڄخ-
 اٙ ٷي ٓؤٿظو اٙ أنِ ٿڂ أٓؤٿو ڃخ ّوَؽ أىپ حٿڄيّنش ڃن حٿڄيّنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ًأرٌ حٿن٠َ ٷخٙ: كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس كيػنخ  - 
كڄْي ىٌ حرن ىٚٽ ٷخٽ أرٌ حٿن٠َ ٳِ كيّؼو كيػنِ كڄْي ٬ّنِ حرن ىٚٽ كيػنخ نَٜ رن 

 ٫خٛڂ حٿڀْؼِ ٷخٽ:
حٿْ٘ټَُ ٳِ ٍى٢ ڃن رنِ ٿْغ ٷخٽ: ٳٸخٽ: ڃن حٿٸٌځ ٷخٽ: ٷڀنخ رنٌ ٿْغ ٷخٽ: ٳٔؤٿنخه  أطْض-

ًٓؤٿنخ ػڂ ٷڀنخ أطْنخٹ نٔؤٿٺ ٫ن كيّغ كٌّٴش ٷخٽ: أٷزڀنخ ڃ٪ أرِ ڃٌَٓ ٷخٳڀْن ًٯڀض 
حٿيًحد رخٿټٌٳش ٳخٓظؤًنض أنخ ًٛخكذ ٿِ أرخ ڃٌَٓ ٳؤًڅ ٿنخ ٳٸيڃنخ حٿټٌٳش رخٻَح ڃن 

ىحهپ حٿڄٔـي ٳبًح ٷخڃض حٿٌٔٵ هَؿض اٿْٺ ٷخٽ: ٳيهڀض  حٿنيخٍ ٳٸڀض ٿٜخكزِ انِ
حٿڄٔـي ٳبًح ٳْو كڀٸش ٻؤنڄخ ٷ٬٤ض ٍإًٓيڂ ّٔظڄ٬ٌڅ اٿَ كيّغ ٍؿپ ٷخٽ: ٳٸڄض ٫ڀْيڂ 
ٷخٽ: ٳـخء ٍؿپ ٳٸخځ اٿَ ؿنزِ ٷخٽ: ٷڀض: ڃن ىٌح ٷخٽ: أرَُٜ أنض ٷخٽ: ٷڀض: ن٬ڂ ٷخٽ: 

ْڄخڅ ٷخٽ: ٳينٌص ڃنو ٳٔڄ٬ظو ٷي ٫َٳض ٿٌ ٻنض ٻٌٳْخ ٿڂ طٔؤٽ ٫ن ىٌح ىٌح كٌّٴش رن حٿ
ّٸٌٽ: ٻخڅ حٿنخّ ّٔؤٿٌڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿوَْ ًأٓؤٿو ٫ن حٿَ٘ 
٫ًَٳض أڅ حٿوَْ ٿن ّٔزٸنِ ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أر٬ي ىٌح حٿوَْ َٗ ٷخٽ: ّخ كٌّٴش ط٬ڀڂ 

ٷخٽ: ىينش ٻظخد حهلل ًحطز٪ ڃخ ٳْو ػٚع ڃَحص ٷخٽ: ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أر٬ي ىٌح حٿَ٘ هَْ 
٫ڀَ ىهن ًؿڄخ٫ش ٫ڀَ أٷٌحء ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿيينش ٫ڀَ ىهن ڃخ ىِ ٷخٽ: ٙ 
طَؿ٪ ٷڀٌد أٷٌحځ ٫ڀَ حٿٌُ ٻخنض ٫ڀْو ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أر٬ي ىٌح حٿوَْ َٗ ٷخٽ: 
ٳظنش ٫ڄْخء ٛڄخء ٫ڀْيخ ى٫خس ٫ڀَ أرٌحد حٿنخٍ، ًأڅ طڄٌص ّخ كٌّٴش ًأنض ٫خٝ ٫ڀَ 

 أڅ طظز٪ أكيح ڃنيڂ. ؿٌٽ هَْ ٿٺ ڃن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٓڀْڄخڅ كيػنخ ٻؼَْ أرٌ حٿن٠َ ٫ن ٍر٬ِ  - 

 رن كَحٕ ٷخٽ:
حن٤ڀٸض اٿَ كٌّٴش رخٿڄيحثن ٿْخٿِ ٓخٍ حٿنخّ اٿَ ٫ؼڄخڅ ٳٸخٽ: ّخ ٍر٬ِ ڃخ ٳ٬پ ٷٌڃٺ -

خٙ ٳْڄن ٷخٽ: ٷڀض ٫ن أُ رخٿيڂ طٔؤٽ ٷخٽ: ڃن هَؽ ڃنيڂ اٿَ ىٌح حٿَؿپ ٳٔڄْض ٍؿ
هَؽ اٿْو ٳٸخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن ٳخٍٵ حٿـڄخ٫ش ًحٓظٌٽ 

 حٗڃخٍس ٿٸِ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٙ ًؿو ٿو ٫نيه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ كيػنخ ٻؼَْ رن أرِ ٻؼَْ كيػنخ ٍر٬ِ رن  - 

 كَحٕ ٫ن كٌّٴش:
 أنو أطخه رخٿڄيحثن ٳٌٻَه.-
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٍُ رن كزْٖ ك - 

ٷخٽ: أطْض ٫ڀَ كٌّٴش رن حٿْڄخڅ ًىٌ ّليع ٫ن ٿْڀش أَُٓ رڄلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ًىٌ ّٸٌٽ:

ٳخن٤ڀٸض حً حن٤ڀٸنخ ٳڀٸْنخ كظَ أطْنخ ٫ڀَ رْض حٿڄٸيّ ٳڀڂ ّيهٚه ٷخٽ: ٷڀض رپ ىهڀو -
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀظجٌ ًٛڀَ ٳْو ٷخٽ: ڃخ حٓڄٺ ّخ أٛڀ٪ ٳبنِ أ٫َٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح
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ًؿيٺ ًٙ أىٍُ ڃخ حٓڄٺ ٷخٽ: ٷڀض أنخ ٍُ رن كزْٖ ٷخٽ: ٳڄخ ٫ڀڄٺ رؤڅ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٳْو ٿْڀظجٌ ٷخٽ: ٷڀض حٿٸَآڅ ّوزَنِ رٌٿٺ ٷخٽ: ڃن طټڀڂ رخٿٸَآڅ 

زيه ٿْٚ ڃن حٿڄٔـي حٿلَحځ{ ٷخٽ ٳڀڂ أؿيه ٳڀؾ اٷَأ ٷخٽ ٳٸَأص }ٓزلخڅ حٿٌُ أَُٓ ر٬
ٛڀَ ٳْو ٷخٽ: ّخ أٛڀ٪ ىپ طـي ٛڀَ ٳْو ٷخٽ: ٷڀض: ٙ ٷخٽ: ًحهلل ڃخ ٛڀَ ٳْو ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀظجٌ ٿٌ ٛڀَ ٳْو ٿټظذ ٫ڀْټڂ ٛٚس ٳْو ٻڄخ ٻظذ ٫ڀْټڂ ٛٚس ٳِ 

ٿٔڄخء ٳَأّخ حٿـنش ًحٿنخٍ ٫ًي حٿزْض حٿ٬ظْٶ ًحهلل ڃخ ُحّٚ حٿزَحٵ كظَ ٳظلض ٿيڄخ أرٌحد ح
حٓهَس أؿڄ٪ ػڂ ٫خىح ٫ٌىىڄخ ٫ڀَ ريثيڄخ ٷخٽ: ػڂ ٟلٺ كظَ ٍأّض نٌحؿٌه ٷخٽ: 
ًّليػٌڅ أنو ٿَر٤و ٿْٴَ ڃنو ًانڄخ ٓوَه ٿو ٫خٿڂ حٿْٰذ ًحٿ٘يخىس ٷخٽ: ٷڀض أرخ ٫زي حهلل 

 أُ ىحرش حٿزَحٵ ٷخٽ: ىحرش أرْٞ ٣ٌّپ ىټٌح ه٤ٌه ڃي حٿزَٜ.
كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 ٍر٬ِ رن كَحٕ ٫ن كٌّٴش رن حٿْڄخڅ ٷخٽ:
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڄنخ أڅ ّٸٌٽ اًح حهٌ ڃ٠ـ٬و ڃن حٿڀْپ ًٟ٪ ّيه حٿْڄنَ -

: طلض هيه حٿْڄنَ ػڂ ّٸٌٽ: حٿڀيڂ رخٓڄٺ أكْخ ًرخٓڄٺ أڃٌص ٳبًح حٓظْٸ٦ ڃن حٿڀْپ ٷخٽ
 حٿلڄي هلل حٿٌُ أكْخنِ ر٬يڃخ أڃخطنِ ًاٿْو حٿنٌٍ٘.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن رټَ رن ٫ڄًَ  - 
 ٫ن أرِ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن كٌّٴش رن حٿْڄخڅ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 حٿٰخُُ ٫ڀَ حٿٸخ٫ي.ٳ٠پ حٿيحٍ حٿٸَّزش ڃن حٿڄٔـي ٫ڀَ حٿيحٍ حٿ٘خ٬ٓش ٻٴ٠پ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خٛڂ كيػنخ ٻؼَْ رن أرِ ٻؼَْ حٿظڄْڄِ كيػنخ  - 

ٍر٬ِ رن كَحٕ ٷخٽ أرِ ًآلخٵ رن ٓڀْڄخڅ كيػنخ ٻؼَْ ٫ن ٍر٬ِ أنو أطَ كٌّٴش رن 
 حٿْڄخڅ رخٿڄيحثن ًٍِّه ًًٍِّ أهظو ٷخٽ: ٳٸخٽ كٌّٴش:

ي ٷخٽ: ن٬ڂ ٳٔڄَ نٴَح ًًٿٺ ٳِ ُڃن هًَؽ ڃخ ٳ٬پ ٷٌڃٺ ّخ ٍر٬ِ أهَؽ ڃنيڂ أك-
حٿنخّ اٿَ ٫ؼڄخڅ ٳٸخٽ كٌّٴش ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن هَؽ ڃن 

 حٿـڄخ٫ش ًحٓظٌٽ حٗڃخٍس ٿٸِ حهلل ًٙ ًؿو ٿو ٫نيه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ ى٘خځ رن كٔخڅ ٫ن ڃلڄي ٫ن  - 

 ٴش ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:أرِ ٫زْيس رن كٌّ
ٓؤٽ ٍؿپ ٫ڀَ ٫يي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃٔٺ حٿٸٌځ ػڂ أڅ ٍؿٚ أ٤٫خه ٳؤ٤٫َ -

حٿٸٌځ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٓن هَْح ٳخٓظن رو ٻخڅ ٿو أؿَه ًڃن أؿٌٍ ڃن 
ّظز٬و ٯَْ ڃنظٸٚ ڃن أؿٌٍىڂ ْٗجخ ًڃن ٓن َٗح ٳخٓظن رو ٻخڅ ٫ڀْو ًٍُه ًڃن أًُحٍ 

 و ٯَْ ڃنظٸٚ ڃن أًُحٍىڂ ْٗجخ.ڃن ّظز٬
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃٔڀڂ كيػنخ كْٜن  - 

 ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن كٌّٴش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
َِ حٿلٌٝ أٷٌحځ ٳْوظڀـٌڅ ىًنِ ٳؤٷٌٽ ٍد أٛلخرِ ٍد أٛلخرِ ٳْٸخٽ ٿِ: - ٿَْىڅ ٫ڀ

 أكيػٌح ر٬يٹ. انٺ ٙ طيٍُ ڃخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٬ّنِ حرن ٻْٔخڅ ٫ن حرن  - 

 ٗيخد ٷخٽ: ٷخٽ أرٌ اىٍّْ ٫خثٌ حهلل رن ٫زي حهلل حٿوٌٙنِ ٓڄ٬ض كٌّٴش رن حٿْڄخڅ ّٸٌٽ:
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ًحهلل انِ ٫ٕڀڂ حٿنخّ رټپ ٳظنش ىِ ٻخثنش ٳْڄخ رْنِ ًرْن حٿٔخ٫ش ًڃخ ًٿٺ أڅ ّټٌڅ -
ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيػنِ ڃن ًٿٺ ْٗجخ أَٓه اٿِ ٿڂ ّټن كيع رو ٍ

ٯَُْ ًٿټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ًىٌ ّليع ڃـڀٔخ أنخ ٳْو ٓجپ ٫ن 
حٿٴظن ًىٌ ٬ّي حٿٴظن ٳْين ػٚع ٙ ٌٍّڅ ْٗجخ ڃنين ٻَّخف حٿْٜٲ ڃنيخ ٰٛخٍ ًڃنيخ 

 َى٢ ٻڀيڂ ٯَُْ.ٻزخٍ ٷخٽ كٌّٴش ٳٌىذ أًٿجٺ حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٳِحٍس رن ٫ڄًَ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي كيػنخ ٛخٿق  - 

 رن ٻْٔخڅ ٳٌٻَ ڃؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ىخًٍڅ كيػنخ حرن  - 

كٔنش  ًىذ كيػنِ ٫ڄًَ رن حٿلَع أڅ ٫ڄًَ رن ٬ْٗذ كيػو أڅ ڃٌٿَ َٗكزْپ رن
كيػو أنو ٓڄ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ًكٌّٴش رن حٿْڄخڅ ّٸٌٙڅ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٻپ ڃخ ٍىص ٫ڀْٺ ٷٌٓٺ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ٫ڄًَ رن حٿلَع ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

َ حٿـينِ ٬ْٗذ أنو كيػو أڅ ڃٌٿَ َٗكزْپ رن كٔنش كيػو أنو ٓڄ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃ
 ًكٌّٴش رن حٿْڄخڅ ّٸٌٙڅ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٻپ ڃخ ٍىص ٫ڀْٺ ٷٌٓٺ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن آَحثْپ ٷخٽ: ٷخٽ أرٌ آلخٵ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ٯخٿذ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
 ْٓي ًٿي آىځ ٌّځ حٿٸْخڃش ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي  - 

 ٯخٿذ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
 ْٓي ًٿي آىځ ٌّځ حٿٸْخڃش ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٫زي  - 

 حهلل رن ٯخٿذ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
 حٿٸْخڃش ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.ْٓي ًٿي آىځ ٌّځ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ٯخٿذ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
 ْٓي ًٿي آىځ ٌّځ حٿٸْخڃش ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-
ْي ٷخٙ: كيػنخ ّلَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ڄَ ًهڀٲ رن حٿٌٿ - 

رن ُٻَّخ ٬ّنِ: حرن ُحثيس ٫ن ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٿيإٿِ ٷخٽ: ٷخٽ 
 ٫زي حٿ٬ِِّ أهٌ كٌّٴش ٷخٽ كٌّٴش:

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح كِرو أڃَ ٛڀَ.-
رن ٫ڄَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ  - 

 كيػنِ حرن ٫ڂ ٿلٌّٴش ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
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ٷڄض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٿْڀش ٳٸَأ حٿٔز٪ حٿ٤ٌحٽ ٳِ ٓز٪ ٍٻ٬خص -
ًٻخڅ اًح ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿَٻ٩ٌ ٷخٽ: ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ػڂ ٷخٽ: حٿلڄي هلل ًُ حٿڄڀټٌص 

پ ٍٻ٫ٌو ٳخنَٜٱ ًحٿـزًَص ًحٿټزَّخء ًحٿ٨٬ڄش ًٻخڅ ٍٻ٫ٌو ڃؼپ ٷْخڃو ًٓـٌىه ڃؼ
 ًٷي ٻخىص طنټَٔ ٍؿُٚ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ حٿيخٗڄِ أنزؤنخ آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن ؿ٬ٴَ  - 
أهزَنِ ٫ڄًَ ٬ّنِ حرن أرِ ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن حٕٗيڀِ ٫ن كٌّٴش رن 

 حٿْڄخڅ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
خٿڄ٬ًَٱ ًٿظنيٌڅ ٫ن حٿڄنټَ أً ٿٌْٗټن حهلل أڅ ّز٬غ ٫ڀْټڂ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿظؤڃَڅ ر-

 ٫ٸخرخ ڃن ٫نيه ػڂ ٿظي٫نو ٳٚ ّٔظـْذ ٿټڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ أنزؤنخ آڄخ٫ْپ كيػنِ ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ٫زي حٿَكڄن حٕٗيڀِ ٫ن كٌّٴش رن حٿْڄخڅ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 حٿٔخ٫ش كظَ طٸظڀٌح اڃخڃټڂ ًطـظڀيًح رؤْٓخٳټڂ ًَّع ىّخٍٻڂ َٗحٍٻڂ. ٙ طٸٌځ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٫ڄًَ كيػنِ ٫زْي حهلل  - 

 رن ٫زي حٿَكڄن حٕٗيڀِ ٫ن كٌّٴش رن حٿْڄخڅ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 رخٿينْخ ٿټ٪ رن ٿټ٪.ٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ ّټٌڅ أ٬ٓي حٿنخّ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ أرِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ح٫ٕڄٖ ٫ن  - 

 أرِ ًحثپ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ: ًٻَ حٿيؿخٽ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ:
ٕنخ ٿٴظنش ر٠٬ټڂ أهٌٱ ٫نيُ ڃن ٳظنش حٿيؿخٽ ًٿن ّنـٌ أكي ڃڄخ ٷزڀيخ اٙ نـخ ڃنيخ ًڃخ -

 ٳظنش ڃنٌ ٻخنض حٿينْخ َْٰٛس ًٙ ٻزَْس اٙ ٿٴظنش حٿيؿخٽ. ٛن٬ض
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي حٿٸ٤خڅ أرٌ ٬ْٓي حٕكٌٽ ٫ن ح٫ٕڄٖ  - 

 كيػنِ ارَحىْڂ ڃنٌ نلٌ ٓظْن ٓنش ٫ن ىڄخځ رن حٿلَع ٷخٽ:
ٽ حهلل ڃَ ٍؿپ ٫ڀَ كٌّٴش ٳٸْپ اڅ ىٌح َّٳ٪ حٿليّغ اٿَ حٕڃَحء ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓ-

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: أً ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّيهپ حٿـنش ٷظخص.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ رټَْ كيػنخ ٫زْي حهلل رن اّخى رن ٿٸ٢ْ ٷخٽ:  - 

 ٓڄ٬ض أرِ ٌّٻَ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
ڄيخ ٫ني ٍرِ ٙ ّـڀْيخ ٿٌٷظيخ ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٔخ٫ش ٳٸخٽ: ٫ڀ-

اٙ ىٌ ًٿټن أهزَٻڂ رڄ٘خ٤ٍّيخ ًڃخ ّټٌڅ رْن ّيّيخ اڅ رْن ّيّيخ ٳظنش ًىَؿخ ٷخٿٌح: ّخ 
ٌٍٓٽ حهلل حٿٴظنش ٷي ٫َٳنخىخ ٳخٿيَؽ ڃخ ىٌ ٷخٽ: رڀٔخڅ حٿلز٘ش حٿٸظپ ًّڀٸَ رْن حٿنخّ 

 حٿظنخٻَ ٳٚ ّټخى أكي أڅ ٬َّٱ أكيح.
يػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٍر٬ِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

 ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٍؿٚ ٳِ ؿنخُس كٌّٴش ّٸٌٽ:
ٓڄ٬ض ٛخكذ ىٌح حٿََّٔ ّٸٌٽ ڃخ رِ رؤّ ڃخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

َِ ٕٷٌٿن ىخ رئ ربػڄِ ًاػڄٺ.  ًٓڀڂ ًٿجن حٷظظڀظڂ ٕىهڀن رْظِ ٳڀجن ىهپ ٫ڀ
نخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي ٷخٽ: أطْنخ كٌّٴش ٳٸڀنخ:
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ىٿنخ ٫ڀَ أٷَد حٿنخّ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىيّخ ًٓڄظخ ًًٙء نؤهٌ ٫نو -
ًنٔڄ٪ ڃنو ٳٸخٽ: ٻخڅ أٷَد حٿنخّ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىيّخ ًٓڄظخ ًىٙ حرن 

َ ّظٌحٍٍ ٫نِ ٳِ رْظو ًٿٸي ٫ڀڂ حٿڄلٴ٧ٌٌڅ ڃن أٛلخد ڃلڄي ٫ڀْو حٿٜٚس أځ ٫زي كظ
 ًحٿٔٚځ أڅ حرن أځ ٫زي ڃن أٷَريڂ اٿَ حهلل ُٿٴش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ًحثپ  - 
 ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:

َٹ ٳْو ْٗجخ ّټٌڅ ٷزپ حٿٔخ٫ش اٙ ٷي ٷخځ ٳْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٸخڃخ ڃخ ط-
ًٻَه كٴ٨و ڃن كٴ٨و ًنْٔو ڃن نْٔو انِ ٍٍٕ حٿِ٘ء ٳؤًٻَه ٻڄخ ٬َّٱ حٿَؿپ ًؿو 

 حٿَؿپ ٯخد ٫نو ػڂ ٍآه ٳ٬َٳو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن  - 

 ىڄخځ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
ڄخڅ حٕكخىّغ ڃن كٌّٴش ٷخٽ كٌّٴش: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٻخڅ ٍؿپ َّٳ٪ اٿَ ٫ؼ-

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ ّيهپ حٿـنش ٷظخص ٬ّنِ نڄخڃخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٬ٓي رن  - 

 ٫زْيس ٫ن ٛڀش رن ُٳَ ٫ن كٌّٴش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
هٌٱ ط٬ًٌ ًاًح ڃَ رآّش ٍكڄش ٓؤٽ ٷخٽ: ًٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٻخڅ اًح ڃَ رآّش -

 ًٓڀڂ اًح ٍٻ٪ ٷخٽ: ٓزلخڅ ٍرِ حٿ٨٬ْڂ ًاًح ٓـي ٷخٽ: ٓزلخڅ ٍرِ ح٫ٕڀَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن نڄَْ كيػنخ ٍُّن حٿـينِ كيػنِ أرٌ حٿَٷخى  - 

 ٷخٽ:
ّٴش ًىٌ ّٸٌٽ: اڅ ٻخڅ حٿَؿپ ٿْظټڀڂ رخٿټڀڄش هَؿض ڃ٪ ڃٌُٙ ًأنخ ٯٚځ ٳيٳ٬ض اٿَ كٌ-

٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَْْٜ ڃنخٳٸخ ًانِ ٕٓڄ٬يخ ڃن أكيٻڂ ٳِ 
حٿڄٸ٬ي حٿٌحكي أٍر٪ ڃَحص ٿظؤڃَڅ رخٿڄ٬ًَٱ ًٿظنيٌڅ ٫ن حٿڄنټَ ًٿظلخٟن ٫ڀَ حٿوَْ 

ٍٻڂ ٳٚ ّٔظـخد أً ٿْٔلظنټڂ حهلل ؿڄ٬ْخ ر٬ٌحد أً ٿْئڃَڅ ٫ڀْټڂ َٗحٍٻڂ ػڂ ّي٫ٌ هْخ
 ٿټڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ ُحثيس ٫ن كْٜن ٫ن ٗٸْٶ  - 
 ٷخٽ ٓڄ٬ض كٌّٴش ٷخٽ:

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷخځ ٿڀظيـي ٌّ٘ٙ ٳخه رخٿٌٔحٹ.-
ِ ٫ن حٿلټڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٫زي حٿڄڀٺ رن أرِ ٯنْش كيػنخ أر - 

٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ّٸٌٽ:

ٙ طَ٘رٌح ٳِ حٿٌىذ ًٙ ٳِ حٿٴ٠ش ًٙ طڀزٌٔح حٿلََّ ًحٿيّزخؽ ٳبنيخ ٿيڂ ٳِ حٿينْخ ًىِ -
 ٿټڂ ٳِ حٓهَس.

ن ُّي رن ًىذ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٫ - 
 ٫ن ػخرض رن ًى٬ّش:
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أڅ ٍؿٚ ڃن رنِ ٳِحٍس أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٠زخد ٷي حكظَٗيخ ٷخٽ: ٳـ٬پ -
ّٸڀذ ٟزخ ڃنيخ رْن ّيّو ٳٸخٽ: أڃش ڃٔوض ٷخٽ: ًأٻزَ ٫ڀڄِ أنو ٷخٽ: ڃخ أىٍُ ڃخ ٳ٬ڀض 

ن ٷخٽ: ًڃخ حىٍُ ٿ٬پ ىٌح ڃنيخ ًٷخٽ ٬ٗزش ٓڄ٬ظو ًٷخٽ كْٜن ٫ن ُّي رن ًىذ ٫
 كٌّٴش ٷخٽ: ًًٻَ ْٗجخ نلٌح ڃن ىٌح ٷخٽ ٳڀڂ ّؤڃَ رو ًٿڂ ّنو أكيح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ حٿ٤ٴْپ ٷخٽ:  - 
حن٤ڀٸض أنخ ٫ًڄًَ رن ٛڀْ٪ كظَ أطْنخ كٌّٴش ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
طي٩ هلل ٳِ حٍٕٝ ٫زيح ٛخٿلخ اٙ أٳظنظو ًأىڀټظو كظَ اڅ ىٌح حٿلِ ڃن ڃ٠َ ٙ -

 ّيٍٻيخ حهلل رـنٌى ڃن ٫زخىه ٳٌْٿيخ كظَ ٙ طڄن٪ ًنذ طڀ٬ش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٍُ ٫ن كٌّٴش  - 

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
أٻؼَ أً ٷخٽ: ڃؼپ ٫يى نـٌځ حٿٔڄخء ڃخإه أكڀَ رْن كٌِٟ ٻڄخ رْن أّڀش ًڃ٠َ آنْظو -

ڃن حٿ٬ٔپ ًأٗي رْخٟخ ڃن حٿڀزن ًأرَى ڃن حٿؼڀؾ ًأ٣ْذ ڃن حٿڄٔٺ ڃن َٗد ڃنو ٿڂ 
 ٨ّڄؤ ر٬يه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٍُ ٫ن  - 
 كٌّٴش ٷخٽ:

ؤّڀش ًڃ٠َ ٳٌٻَه ًٻٌح ٷخٽ ٌّنْ ڃخ رْن ٣َٳِ كٌٝ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻ-
 ٻڄخ ٷخٽ ٫ٴخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس  - 
 ٫ن ٷْْ ٷخٽ: ٷڀض ٿ٬ڄخٍ:

أٍأّظڂ ٛن٬ْټڂ ىٌح حٿٌُ ٛن٬ظڂ ٳْڄخ ٻخڅ ڃن أڃَ ٫ڀِ ٍأّخ ٍأّظڄٌه أځ ْٗجخ ٫يي اٿْټڂ -
ٳٸخٽ: ٿڂ ٬ّيي اٿْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٗجخ ٿڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

٬ّييه اٿَ حٿنخّ ٻخٳش ًٿټن كٌّٴش أهزَنِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳِ 
 أٛلخرِ حػنخ ٫َ٘ ڃنخٳٸخ ڃنيڂ ػڄخنْش ٙ ّيهڀٌڅ حٿـنش كظَ ّڀؾ حٿـڄپ ٳِ ٓڂ حٿوْخ١.

٫ڄَ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٍُ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن  - 
 كٌّٴش ٷخٽ:

ٿڂ ّٜپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْض حٿڄٸيّ ًٿٌ ٛڀَ ٳْو ٿټظذ ٫ڀْټڂ ٛٚس -
 نزْټڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ًأرٌ ن٬ْڂ ٷخٙ: كيػنخ  - 
 ن٬ْڂ ٫ن أرِ حٿ٤ٴْپ ڃؼپ حرن ؿڄْ٪ كيػنخ أرٌ حٿ٤ٴْپ ٷخٽ: حٿٌٿْي ٬ّنِ حرن ؿڄْ٪ ٷخٽ أرٌ

ٻخڅ رْن كٌّٴش ًرْن ٍؿپ ڃن أىپ حٿ٬ٸزش ڃخ ّټٌڅ رْن حٿنخّ ٳٸخٽ: ان٘يٹ حهلل ٻڂ ٻخڅ -
أٛلخد حٿ٬ٸزش ٳٸخٽ ٿو حٿٸٌځ أهزَه اً ٓؤٿٺ ٷخٽ: اڅ ٻنخ نوزَ أنيڂ أٍر٬ش ٫َ٘ ًٷخٽ أرٌ 

َ ٷخٽ: ٳبڅ ٻنض ڃنيڂ ًٷخٽ أرٌ ن٬ْڂ ٳْيڂ ٳٸي ن٬ْڂ ٳٸخٽ حٿَؿپ: ٻنخ نوزَ أنيڂ أٍر٬ش ٫٘
ٻخڅ حٿٸٌځ هڄٔش ٫َ٘ ًأٗيي رخهلل أڅ حػنِ ٫َ٘ ڃنيڂ كَد هلل ًٿٌَٓٿو ٳِ حٿلْخس حٿينْخ 
ًٌّځ ّٸٌځ حٕٗيخى ٷخٽ أرٌ أكڄي حٕٗيخى ٫ًينخ ػٚػش ٷخٿٌح: ڃخ ٓڄ٬نخ ڃنخىُ ٌٍٓٽ حهلل 
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ٌ أكڄي ٳِ كيّؼو ًٷي ٻخڅ ٳِ كَس ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃخ ٫ڀڄنخ ڃخ أٍحى حٿٸٌځ ٷخٽ أر
 ٳڄَ٘ ٳٸخٽ ٿڀنخّ اڅ حٿڄخء ٷڀْپ ٳٚ ّٔزٸنِ اٿْو أكي ٳٌؿي ٷٌڃخ ٷي ٓزٸٌه ٳڀ٬نيڂ ٌّڃجٌ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ كيػنخ ٬ٗزش رن أًّ ٫ن  - 
 رٚٽ حٿ٬زِٔ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻؼَ ّيٳ٪ ٫نيخ ڃن ڃخ أهزْش ر٬ي أهزْش ٻخنض ڃ٪ ٌٍٓٽ ح-
حٿڄټًَه أٻؼَ ڃن أهزْش ٬ًٟض ٳِ ىٌه حٿزٸ٬ش ًٷخٽ: انټڂ حٿٌْځ ڃ٬َ٘ حٿ٬َد ٿظؤطٌڅ 

 أڃٌٍح انيخ ٿٴِ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنٴخٵ ٫ڀَ ًؿيو.
ٕ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٫ن كڄخى رن أرِ ٓڀْڄخڅ ٫ن ٍر٬ِ رن كَح - 

 ٫ن كٌّٴش رن حٿْڄخڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ّوَؽ ٷٌځ ڃن حٿنخٍ ر٬ي ڃخ ڃل٘ظيڂ حٿنخٍ ّٸخٽ ٿيڂ حٿـينڄٌْڅ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ؼڄخڅ  - 

 حٿزظِ ٫ن ن٬ْڂ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو حرن أرِ ىني ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
نيص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٛيٍُ ٳٸخٽ: ڃن ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ٷخٽ كٔن أٓ-

حرظٰخء ًؿو حهلل هظڂ ٿو ريخ ىهپ حٿـنش ًڃن ٛخځ ٌّڃخ حرظٰخء ًؿو حهلل هظڂ ٿو ريخ ىهپ 
 حٿـنش ًڃن طٜيٵ رٜيٷش حرظٰخء ًؿو حهلل هظڂ ٿو ريخ ىهپ حٿـنش.

 ػنخ ڃييُ ٫ن ًحٛپ ٷخٽ:كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كي - 
رڀٮ كٌّٴش ٫ن ٍؿپ ّنڂ حٿليّغ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ -

 ّيهپ حٿـنش نڄخځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى كيػنخ ٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن ٍُ ٫ن  - 

 كٌّٴش ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 آڅ ٫ڀَ ٓز٬ش أكَٱ.أنِٽ حٿٸَ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن رٚٽ ٫ن  - 

٫ڄًَ رن أرِ ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن أكي رنِ ٫زي حٕٗيپ ٫ن كٌّٴش أڅ 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ٿْز٬ؼن ٫ڀْټڂ ٷٌڃخ ػڂ  ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿظؤڃَڅ رخٿڄ٬ًَٱ ًٿظنيٌڅ ٫ن حٿڄنټَ أً-
 طي٫ٌنو ٳٚ ّٔظـخد ٿټڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٛٴٌحڅ كيػنخ حٿٔٴَ رن نَْٔ  - 
 حُٕىُ ًٯَْه ٫ن كٌّٴش رن حٿْڄخڅ أنو ٷخٽ:

ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٻنخ ٳِ َٗ ٳٌىذ حهلل رٌٿٺ حٿَ٘ ًؿخء رخٿوَْ ٫ڀَ ّيّٺ ٳيپ ر٬ي حٿوَْ -
: ن٬ڂ ٷخٽ: ڃخ ىٌ ٷخٽ: ٳظن ٻٸ٤٪ حٿڀْپ حٿڄ٨ڀڂ ّظز٪ ر٠٬يخ ر٠٬خ طؤطْټڂ ڃن َٗ ٷخٽ

 ڃ٘ظزيش ٻٌؿٌه حٿزٸَ ٙ طيًٍڅ أّخ ڃن أُ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ آَحثْپ ٫ن ڃَْٔس رن كزْذ  - 

 ٫ن حٿڄنيخٽ رن ٫ڄًَ ٫ن ٍُ رن كزْٖ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
رخٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳٸڀض ٿيخ ڃنٌ ٻٌح ًٻٌح ٷخٽ: ٓؤٿظنِ أڃِ ڃنٌ ڃظَ ٫ييٹ -

ٳنخٿض ڃنِ ًٓزظنِ ٷخٽ: ٳٸڀض ٿيخ: ى٫ْنِ ٳبنِ آطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٛڀِ 
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ڃ٬و حٿڄَٰد ػڂ ٙ أى٫و كظَ ّٔظٰٴَ ٿِ ًٿٺ ٷخٽ ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ڂ حٿ٬٘خء ػڂ حنٴظپ ٳظز٬ظو ٳ٬َٝ ٿو ٳٜڀْض ڃ٬و حٿڄَٰد ٳٜڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ

٫خٍٝ ٳنخؿخه ػڂ ًىذ ٳؤطز٬ظو ٳٔڄ٪ ٌٛطِ ٳٸخٽ: ڃن ىٌح ٳٸڀض كٌّٴش ٷخٽ: ڃخ ٿٺ 
ٳليػظو رخٕڃَ ٳٸخٽ: ٯٴَ حهلل ٿٺ ًٕڃٺ ػڂ ٷخٽ: أڃخ ٍأّض حٿ٬خٍٝ حٿٌُ ٫َٝ ٿِ ٷزْپ 

ؤًڅ ٍرو أڅ ٷخٽ: ٷڀض: رڀَ ٷخٽ: ٳيٌ ڃڀٺ ڃن حٿڄٚثټش ٿڂ ّيز٢ حٍٕٝ ٷزپ ىٌه حٿڀْڀش ٳخٓظ
َِ ًّزَ٘نِ أڅ حٿلٔن ًحٿلْٔن ْٓيح ٗزخد أىپ حٿـنش ًأڅ ٳخ٣ڄش ْٓيس نٔخء  ّٔڀڂ ٫ڀ

 أىپ حٿـنش ٍِٟ حهلل ٫نيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ آَحثْپ ٫ن حرن أرِ حٿٔٴَ ٫ن  - 

 حٿ٬٘زِ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
ٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ ًحٿڄَٰد ًحٿ٬٘خء ػڂ طز٬ظو أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀْض ڃ٬و ح-

ًىٌ َّّي ّيهپ ر٬ٞ كـَه ٳٸخځ ًأنخ هڀٴو ٻؤنو ّټڀڂ أكيح ٷخٽ: ػڂ ٷخٽ: ڃن ىٌح ٷڀض: 
كٌّٴش ٷخٽ: أطيٍُ ڃن ٻخڅ ڃ٬ِ ٷڀض ٙ ٷخٽ: ٳبڅ ؿزَّپ ؿخء ّزَ٘نِ أڅ حٿلٔن 

هلل ٿٺ ّخ ًحٿلْٔن ْٓيح ٗزخد أىپ حٿـنش ٷخٽ: ٳٸخٽ كٌّٴش ٳخٓظٰٴَ ٿِ ًٕڃِ ٷخٽ: ٯٴَ ح
 كٌّٴش ًٕڃٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ٤ن كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ىڄخځ  - 
 رن حٿلَع ٷخٽ:

ڃَ ٍؿپ ٷخٿٌح: ىٌح ڃزڀٮ حٕڃَحء ٷخٽ كٌّٴش: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 ّٸٌٽ: ٙ ّيهپ ٷظخص حٿـنش.

ٌنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ٫خٛڂ رن رييٿش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّ - 
 ٫ن ٍُ رن كزْٖ ٫ن كٌّٴش رن حٿْڄخڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

أطْض رخٿزَحٵ ًىٌ ىحرش أرْٞ ٣ٌّپ ٠ّ٪ كخٳَه ٫ني ڃنظيَ ٣َٳو ٳڀڂ نِحّپ ٧يَه أنخ -
حٿنخٍ ٷخٽ كٌّٴش ًؿزَّپ كظَ أطْض رْض حٿڄٸيّ ٳٴظلض ٿنخ أرٌحد حٿٔڄخء ًٍأّض حٿـنش ً

رن حٿْڄخڅ ًٿڂ ّٜپ ٳِ رْض حٿڄٸيّ ٷخٽ ٍُ: ٳٸڀض ٿو رڀَ ٷي ٛڀَ ٷخٽ كٌّٴش ڃخ حٓڄٺ 
ّخ أٛڀ٪ ٳبنِ أ٫َٱ ًؿيٺ ًٙ أ٫َٱ حٓڄٺ ٳٸڀض: أنخ ٍُ رن كزْٖ ٷخٽ: ًڃخ ّيٍّٺ 
أنو ٷي ٛڀَ ٷخٽ: ٳٸڀض: ّٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ }ٓزلخڅ حٿٌُ أَُٓ ر٬زيه ٿْٚ ڃن حٿڄٔـي 

ڄٔـي حٕٷَٜ حٿٌُ رخٍٻنخ كٌٿو ٿنَّو ڃن آّخطنخ انو ىٌ حٿٔڄْ٪ حٿزَْٜ{. حٿلَحځ اٿَ حٿ
ٷخٽ: ٳيپ طـيه ٛڀَ ٿٌ ٛڀَ ٿٜڀْظڂ ٳْو ٻڄخ طٜڀٌڅ ٳِ حٿڄٔـي حٿلَحځ ٷخٽ ٍُ: ًٍر٢ 
حٿيحرش رخٿلڀٸش حٿظِ َّر٢ ريخ حٕنزْخء ٫ڀْيڂ حٿٔٚځ ٷخٽ كٌّٴش: أً ٻخڅ ّوخٱ أڅ طٌىذ ڃنو 

 ًٷي أطخه حهلل ريخ.
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٫خٛڂ رن كيػن - 

 رييٿش ٫ن ٍُ رن كزْٖ ٫ن كٌّٴش رن حٿْڄخڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
أطْض رخٿزَحٵ ٳٌٻَ ڃ٬نخه ًٷخٽ كٔن ٳِ كيّؼو ٬ّنِ ىٌح حٿليّغ ًٍأّخ حٿـنش ًحٿنخٍ -

 ٔڄخء ًٍأٍ حٿـنش ًحٿنخٍ.ًٷخٽ ٫ٴخڅ: ًٳظلض ٿيڄخ أرٌحد حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلخٵ كيػنِ ِّّي رن  - 

 ُّخى ٫ن ڃلڄي رن ٻ٬ذ حٿٸ٧َِ ٷخٽ: ٷخٽ ٳظَ ڃنخ ڃن أىپ حٿټٌٳش ٿلٌّٴش رن حٿْڄخڅ:
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أهِ ٷخٽ:  ّخ أرخ ٫زي حهلل ٍأّظڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٛلزظڄٌه ٷخٽ ن٬ڂ ّخ حرن-
ٳټْٲ ٻنظڂ طٜن٬ٌڅ ٷخٽ: ًحهلل ٿٸي ٻنخ نـيي ٷخٽ: ًحهلل ٿٌ أىٍٻنخ ڃخ طَٻنخه ّڄِ٘ ٫ڀَ 
حٍٕٝ ًٿـ٬ڀنخه ٫ڀَ أ٫نخٷنخ ٷخٽ: ٳٸخٽ كٌّٴش ّخ حرن أهِ ًحهلل ٿٸي ٍأّظنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿونيٵ ًٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڀْپ ىٌّخ ػڂ 

ٴض اٿْنخ ٳٸخٽ: ڃن ٍؿپ ّٸٌځ ٳْن٨َ ٿنخ ڃخ ٳ٬پ حٿٸٌځ ّ٘ظ١َ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل حٿظ
٫ڀْو ًٓڀڂ أنو َّؿ٪ أىهڀو حهلل حٿـنش ٳڄخ ٷخځ ٍؿپ ػڂ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ىٌّخ ڃن حٿڀْپ ػڂ حٿظٴض اٿْنخ ٳٸخٽ: ڃن ٍؿپ ّٸٌځ ٳْن٨َ ٿنخ ڃخ ٳ٬پ حٿٸٌځ ػڂ َّؿ٪ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَؿ٬ش أٓؤٽ حهلل أڅ ّټٌڅ ٍٳْٸِ ٳِ حٿـنش ٳڄخ ١َّ٘ ٿو ٌٍٓٽ حهلل
ٷخځ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ ڃ٪ ٗيس حٿوٌٱ ًٗيس حٿـ٩ٌ ًٗيس حٿزَى ٳڀڄخ ٿڂ ّٸڂ أكي ى٫خنِ ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ ّټن ٿِ ري ڃن حٿٸْخځ كْن ى٫خنِ ٳٸخٽ: ّخ كٌّٴش ٳخًىذ 

 طليػن ْٗجخ كظَ طؤطْنخ ٷخٽ: ٳٌىزض ٳيهڀض ٳِ حٿٸٌځ ٳخىهپ ٳِ حٿٸٌځ ٳخن٨َ ڃخ ّٴ٬ڀٌڅ ًٙ
ًحٿَّق ًؿنٌى حهلل طٴ٬پ ڃخ طٴ٬پ ٙ طٸَ ٿيڂ ٷيٍ ًٙ نخٍ ًٙ رنخء ٳٸخځ أرٌ ٓٴْخڅ رن كَد 
ٳٸخٽ: ّخ ڃ٬َ٘ ٷَّٖ ٿْن٨َ حڃَإ ڃن ؿڀْٔو ٳٸخٽ كٌّٴش: ٳؤهٌص رْي حٿَؿپ حٿٌُ اٿَ 

ٽ أرٌ ٓٴْخڅ ّخ ڃ٬َ٘ ٷَّٖ انټڂ ًحهلل ڃخ ؿنزِ ٳٸڀض: ڃن أنض ٷخٽ: أنخ ٳٚڅ رن ٳٚڅ ػڂ ٷخ
أٛزلظڂ ريحٍ ڃٸخځ ٿٸي ىڀٺ حٿټَح٩ ًأهڀٴظنخ رنٌ ٷ٨َّش رڀٰنخ ڃنيڂ حٿٌُ نټَه ًٿٸْنخ ڃن 
ىٌه حٿَّق ڃخ طًَڅ ًحهلل ڃخ ط٤ڄجن ٿنخ ٷيٍ ًٙ طٸٌځ ٿنخ نخٍ ًٙ ّٔظڄٔٺ ٿنخ رنخء ٳخٍطلڀٌح 

ڂ َٟرو ٳٌػذ ٫ڀَ ػٚع ٳڄخ ٳبنِ ڃَطلپ ػڂ ٷخځ اٿَ ؿڄڀو ًىٌ ڃ٬ٸٌٽ ٳـڀْ ٫ڀْو ػ
ح٣ڀٶ ٫ٸخٿو اٙ ًىٌ ٷخثڂ ًٿٌٙ ٫يي حهلل ًٌٍٓٿو ٙ طليع ْٗجخ كظَ طؤطْنِ ػڂ ٗجض ٿٸظڀظو 
رٔيڂ ٷخٽ كٌّٴش: ػڂ ٍؿ٬ض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٷخثڂ ّٜڀِ ٳِ ڃ١َ 
َِ ٣َٱ حٿڄ١َ ػڂ ٍٻ٪  ٿز٬ٞ نٔخثو ڃَؿپ ٳڀڄخ ٍآنِ أىهڀنِ اٿَ ٍكڀو ٣ًَف ٫ڀ
ًٓـي ًانو ٿٴْو ٳڀڄخ ٓڀڂ أهزَطو حٿوزَ ًٓڄ٬ض ٯ٤ٴخڅ رڄخ ٳ٬ڀض ٷَّٖ ًحن٘ڄًَح اٿَ 

 رٚىىڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٍر٬ِ  - 

 رن كَحٕ ٷخٽ:
ٻنض ٳِ ؿنخُس كٌّٴش ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ ٓڄ٬ض ىٌح ّٸٌٽ: ٬ّنِ كٌّٴش ّٸٌٽ: ڃخ رِ -

ڄخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿجن حٷظظڀض ٕن٨َڅ أٷَٜ رْض ڃن رؤّ ٳْ
 ىحٍُ ٳٖىهڀنو ٳڀجن ىهپ ٫ڀِ ٕٷٌٿن ىخ رئ ربػڄِ ًاػڄٺ أً رٌنزِ ًًنزٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ حرن ىزَْس أنو ٓڄ٪ أرخ  - 
 ٓڄ٪ كٌّٴش رن حٿْڄخڅ ّٸٌٽ: طڄْڂ حٿـْ٘خنِ ّٸٌٽ: أهزَنِ ٬ْٓي حنو

ٯخد ٫نخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ ٳڀڂ ّوَؽ كظَ ٧ننخ أنو ٿن ّوَؽ ٳڀڄخ -
هَؽ ٓـي ٓـيس ٳ٨ننخ أڅ نٴٔو ٷي ٷز٠ض ڃنيخ ٳڀڄخ ٍٳ٪ ٍأٓو ٷخٽ: اڅ ٍرِ طزخٍٹ 
ًط٬خٿَ حٓظ٘خٍنِ ٳِ أڃظِ ڃخًح أٳ٬پ ريڂ ٳٸڀض: ڃخ ٗجض أُ ٍريڂ هڀٸٺ ٫ًزخىٹ 

ِ حٿؼخنْش ٳٸڀض ٿو ٻٌٿٺ ٳٸخٽ: ٙ أكِنٺ ٳِ أڃظٺ ّخ ڃلڄي ًرَ٘نِ اڅ أًٽ ڃن ٳخٓظ٘خٍن
ّيهپ حٿـنش ڃن أڃظِ ٓز٬ٌڅ أٿٴخ ڃ٪ ٻپ أٿٲ ٓز٬ٌڅ أٿٴخ ٿْْ ٫ڀْيڂ كٔخد ػڂ أٍٓپ اٿِ 
ٳٸخٽ: حى٩ طـذ ًٓپ ط٢٬ ٳٸڀض ٿٌَٓٿو: أً ڃ٤٬ِ ٍرِ ٓئٿِ ٳٸخٽ: ڃخ أٍٓڀنِ اٿْٺ اٙ 
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ًٙ ٳوَ ًٯٴَ ٿِ ڃخ طٸيځ ڃن ًنزِ ًڃخ طؤهَ ًأنخ ٿ٤٬ْْٺ ًٿٸي أ٤٫خنِ ٍرِ ٫ِ ًؿپ 
أڃِ٘ كْخ ٛلْلخ ًأ٤٫خنِ أڅ ٙ طـ٩ٌ أڃظِ ًٙ طٰڀذ ًأ٤٫خنِ حٿټٌػَ ٳيٌ نيَ ڃن 
حٿـنش ّْٔپ ٳِ كٌِٟ ًأ٤٫خنِ حٿ٬ِ ًحٿنَٜ ًحٿ٫َذ ٬َّٔ رْن ّيُ أڃظِ ٗيَح 

ٻؼَْح ڃڄخ ٗيى  ًأ٤٫خنِ أنِ أًٽ حٕنزْخء أىهپ حٿـنش ٣ًْذ ٿِ ًٕڃظِ حٿٰنْڄش ًأكپ ٿنخ
 ٫ڀَ ڃن ٷزڀنخ ًٿڂ ّـ٬پ ٫ڀْنخ ڃن كَؽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن حٿڄَْٰس ٫ن أرِ  - 
ًحثپ ٫ن حرن ڃ٬ٌٔى ًكْٜن ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن كٌّٴش ٷخٙ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ:
ڃنټڂ كظَ اًح ٫َٳظيڂ حهظڀـٌح ىًنِ  أنخ ٳ٣َټڂ ٫ڀَ حٿلٌٝ أن٨َٻڂ ٿَْٳ٪ ٿِ ٍؿخٽ-

 ٳؤٷٌٽ ٍد أٛلخرِ أٛلخرِ ٳْٸخٽ: انٺ ٙ طيٍُ ڃخ أكيػٌح ر٬يٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٍر٬ِ  - 

 رن كَحٕ ٫ن كٌّٴش رن حٿْڄخڅ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
خٽ ڃنو اڅ ڃ٬و نخٍح طلَٵ ًٷخٽ كْٔن ڃَس طلَٵ ًنيَ ڃخء رخٍى ٕنخ أ٫ڀڂ رڄخ ڃ٪ حٿيؿ-

ٳڄن أىٍٻو ڃنټڂ ٳٚ ّيڀټن رو ٿْٰڄ٠ن ٫ْنْو ًٿْٸ٪ ٳِ حٿظِ َّحىخ نخٍح ٳبنيخ نيَ ڃخء 
 رخٍى.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٬ّنِ حرن ٫ْْنش ٫ن ٫زي  - 
 حٿڄڀٺ ٫ن ٍر٬ِ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:

ٍؿپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: انِ ٍأّض ٳِ حٿڄنخځ أنِ ٿٸْض ر٬ٞ أىپ  أطَ-
حٿټظخد ٳٸخٽ: ن٬ڂ حٿٸٌځ أنظڂ ٿٌٙ أنټڂ طٸٌٿٌڅ ڃخ ٗخء حهلل ًٗخء ڃلڄي ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٷي ٻنض أٻَىيخ ڃنټڂ ٳٸٌٿٌح ڃخ ٗخء حهلل ػڂ ٗخء ڃلڄي.
رٌ أكڄي كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أ - 

 حٿڄَْٰس ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
ٻخڅ ٳِ ٿٔخنِ ًٍد ٫ڀَ أىڀِ ٿڂ أ٫يه اٿَ ٯَْه ٳٌٻَص ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٷخٽ: أّن أنض ڃن حٙٓظٰٴخٍ ّخ كٌّٴش انِ ٕٓظٰٴَ حهلل ٻپ ٌّځ ڃخثش ڃَس ًأطٌد اٿْو 
ٳليػنِ ٫ن أرِ ڃٌَٓ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٷخٽ: ٳٌٻَطو ٕرِ رَىس رن أرِ ڃٌَٓ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: انِ ٕٓظٰٴَ حهلل ٻپ ٌّځ ًٿْڀش ڃخثش ڃَس ًأطٌد اٿْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٷخٽ: ٷخٽ  - 

 كٌّٴش:
رن ڃ٬ٌٔى ڃن كْن اڅ أٗزو حٿنخّ ىيّخ ًىٙ ًٓڄظخ رڄلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫زي حهلل -

 ّوَؽ اٿَ أڅ َّؿ٪ ٙ أىٍُ ڃخ ّٜن٪ ٳِ رْظو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُحثيس ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٷخٽ: - 
ٻنض ٷخ٫يح ڃ٪ كٌّٴش ٳؤٷزپ ٫زي حهلل رن ڃ٬ٌٔى ٳٸخٽ كٌّٴش اڅ أٗزو حٿنخّ ىيّخ ًىٙ -

ؿ٪ ٳٚ حىٍُ ڃخ ّٜن٪ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن كْن ّوَؽ ڃن رْظو كظَ َّ
ٳِ أىڀو ٻ٬ذ حهلل رن ڃ٬ٌٔى ًحهلل ٿٸي ٫ڀڂ حٿڄلٴ٧ٌٌڅ ڃن أٛلخد ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ أڅ ٫زي حهلل ڃن أٷَريڂ ٫ني حهلل ًْٓڀش ٌّځ حٿٸْخڃش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن ٍُ رن  - 
 كزْٖ ٫ن كٌّٴش:

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطِ رخٿزَحٵ ًىٌ ىحرش أرْٞ ٣ٌّپ ٠ّ٪ كخٳَه ٫ني أڅ ٌٍٓٽ حهلل-
ڃنظيَ ٣َٳو ٷخٽ: ٳڀڂ ِّحّپ ٧يَه ىٌ ًؿزَّپ كظَ أطْخ رْض حٿڄٸيّ ًٳظلض ٿيڄخ أرٌحد 
حٿٔڄخء ًٍأّخ حٿـنش ًحٿنخٍ ٷخٽ: ًٷخٽ كٌّٴش ًٿڂ ّٜپ ٳِ رْض حٿڄٸيّ ٷخٽ ٍُ: ٳٸڀض: 

أٛڀ٪ ٳبنِ أ٫َٱ ًؿيٺ ًٙ أىٍُ ڃخ حٓڄٺ ٷخٽ: رڀَ ٷي ٛڀَ ٷخٽ كٌّٴش: ڃخ حٓڄٺ ّخ 
ٷڀض: أنخ ٍُ رن كزْٖ ٷخٽ: ًڃخ ّيٍّٺ ًىپ طـيه ٛڀَ ٷخٽ: ٷڀض: ٿٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ 
}ٓزلخڅ حٿٌُ أَُٓ ر٬زيه{ حّٓش ٷخٽ: ًىپ طـيه ٛڀَ ٳڀٌ ٛڀَ ٳْو ٛڀْنخ ٳْو ٻڄخ 

حٕنزْخء ٳٸخٽ  نٜڀِ ٳِ حٿڄٔـي حٿلَحځ ًٷْپ ٿلٌّٴش ٍر٢ حٿيحرش رخٿلڀٸش حٿظِ ٍر٢ ريخ
 كٌّٴش: أً ٻخڅ ّوخٱ أڅ طٌىذ ًٷي أطخه حهلل ريخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓؤٿض ٓڀْڄخڅ ٳليػنِ ٫ن ٬ٓي  - 
 رن ٫زْيس ٫ن حٿڄٔظٌٍى ٫ن ٛڀش رن ُٳَ ٫ن كٌّٴش:

٨ْڂ ًٳِ أنو ٛڀَ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټخڅ ّٸٌٽ ٳِ ٍٻ٫ٌو ٓزلخڅ ٍرِ حٿ٬-
 ٓـٌىه ٓزلخڅ ٍرِ ح٫ٕڀَ ًڃخ ڃَ رآّش ٍكڄش اٙ ًٷٲ ٳٔؤٽ ًٙ رآّش ٫ٌحد اٙ ط٬ًٌ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٌّنْ ٬ّنِ حرن آلخٵ ٫ن أرِ آلخٵ  - 
 ٫ن نيْٺ ٫ن ٫زي حهلل حٿٔڀٌٿِ كيػنخ كٌّٴش ٷخٽ:

 ٷٌځ ٳزخٽ ٷخثڄخ. ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ ٓزخ٣ش-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٍُ ٫ن كٌّٴش أنو  - 

 ٷخٽ:
ڃخ رْن ٣َٳِ كٌٝ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڄخ رْن أّڀش ًڃ٠َ آنْظو أٻؼَ أً ڃؼپ -

٫يى نـٌځ حٿٔڄخء ڃخإه أكڀَ ڃن حٿ٬ٔپ ًأٗي رْخٟخ ڃن حٿڀزن ًأرَى ڃن حٿؼڀؾ ًأ٣ْذ 
 خ ڃن حٿڄٔٺ ڃن َٗد ڃنو ٿڂ ٨ّڄؤ ر٬يه أريح.ٍّل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٫زي حهلل رن ّٔخٍ  - 
 ٫ن كٌّٴش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٙ طٸٌٿٌح ڃخ ٗخء ًٗخء ٳٚڅ ًٿټن ٷٌٿٌح ڃخ ٗخء حهلل ػڂ ٗخء ٳٚڅ.-
ػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 أرِ حٿزوظَُ حٿ٤خثِ ٫ن أرِ ػٌٍ ٷخٽ: ر٬غ ٫ؼڄخڅ ٌّځ حٿـ٫َش ر٬ْٔي رن حٿ٬خٙ ٷخٽ:
ٳوَؿٌح اٿْو ٳَىًه ٷخٽ: ٳټنض ٷخ٫يح ڃ٪ أرِ ڃ٬ٌٔى ًكٌّٴش ٳٸخٽ أرٌ ڃ٬ٌٔى ڃخ ٻنض -

ٿظَؿ٬ن ٫ڀَ ٫ٸْزيخ ٿڂ أٍٍ أڅ َّؿ٪ ٿڂ ّيَٵ ٳْو ىڃخ ٷخٽ: ٳٸخٽ كٌّٴش ًٿټن ٷي ٫ڀڄض 
ّيَٵ ٳْيخ ڃلـڄش ىځ ًڃخ ٫ڀڄض ڃن ًٿٺ ْٗجخ اٙ ْٗجخ ٫ڀڄظو ًڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ كِ كظَ اڅ حٿَؿپ ٿْٜزق ڃئڃنخ ػڂ ّڄِٔ ڃخ ڃ٬و ڃنو ِٗء ًّڄِٔ ڃئڃنخ 
ًّٜزق ڃخ ڃ٬و ڃنو ِٗء ّٸخطپ ٳجظو حٿٌْځ ًّٸظڀو حهلل ٯيح ّنټْ ٷڀزو ط٬ڀٌه آظو ٷخٽ: ٳٸڀض 

 خٽ: آظو.أٓٴڀو ٷ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ػًَحڅ  - 

 ٫ن ٫ڄًَ رن كن٨ڀش ٷخٽ ٷخٽ كٌّٴش:
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ًحهلل ٙ طي٩ ڃ٠َ ٫زيح هلل ڃئڃنخ اٙ ٳظنٌه أً ٷظڀٌه أً ٠َّريڂ حهلل ًحٿڄٚثټش ًحٿڄئڃنٌڅ -
٫زي حهلل ًأنض ٍؿپ ڃن ڃ٠َ ٷخٽ:  كظَ ٙ ّڄن٬ٌح ًنذ طڀ٬ش ٳٸخٽ ٿو ٍؿپ: حطٸٌٽ ىٌح ّخ

 ٙ أٷٌٽ اٙ ڃخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: أرٌ آلخٵ أهزَنِ ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن ِّّي ٷخٽ: ٷڀنخ ٿلٌّٴش:
نؤهٌ ٫نو ٷخٽ:  أهزَنخ رَؿپ ٷَّذ حٿٔڄض ًحٿييُ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ-

ڃخ ح٫ڀڂ حكيح أٷَد ٓڄظخ ًىيّخ ًىٙ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٌّحٍّو ؿيحٍ 
رْظو ڃن حرن أځ ٫زي ًٿڂ نٔڄ٪ ىٌح ڃن ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي ٿٸي ٫ڀڂ حٿڄلٴ٧ٌٌڅ ڃن 

 أٛلخد ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حرن أځ ٫زي ڃن حٷَريڂ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ًْٓڀش.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ًٿْي رن حٿ٬ِْحٍ ٫ن حرن ٫ڄًَ كيػنخ  - 

 حٿْ٘زخنِ ٫ن كٌّٴش ريٌح ٻڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى كيػنخ أرٌ ًٍٵ ٤٫ْش  - 

 رن حٿلَع كيػنخ ڃوڄپ رن ىڃخع ٷخٽ:
ٗيي ڃنټڂ ٛٚس حٿوٌٱ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل  ٯًِص ڃ٪ ٬ْٓي رن حٿ٬خٙ ٷخٽ ٳٔؤٽ حٿنخّ ڃن-

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳٸخٽ كٌّٴش: أنخ ٛڀَ ر٤خثٴش ڃن حٿٸٌځ ٍٻ٬ش ٣ًخثٴش ڃٌحؿيش 
حٿ٬يً ػڂ ًىذ ىئٙء ٳٸخڃٌح ڃٸخځ أٛلخريڂ ڃٌحؿيٌ حٿ٬يً ًؿخءص حٿ٤خثٴش حٕهٍَ ٳٜڀَ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ريڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٻ٬ش ػڂ ٓڀڂ ٳټخڅ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ 
 ٍٻ٬ظخڅ ًٿټپ ٣خثٴش ٍٻ٬ش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن  - 
ٍر٬ِ ٷخٽ: ٷخٽ ٫ٸزش رن ٫ڄًَ ٿلٌّٴش أٙ طليػنخ ڃخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٷخٽ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ:
حٿٌُ ٍَّ حٿنخّ أنيخ نخٍ ٳڄخء رخٍى ًأڃخ حٿٌُ ٍَّ  اڅ ڃ٪ حٿيؿخٽ اًح هَؽ ڃخء ًنخٍح-

حٿنخّ أنو ڃخء ٳنخٍ طلَٵ ٳڄن أىٍٹ ًٿٺ ڃنټڂ ٳڀْٸ٪ ٳِ حٿٌُ ٍَّ أنيخ نخٍ ٳبنيخ ڃخء 
٫ٌد رخٍى ٷخٽ كٌّٴش ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ: اڅ ٍؿٚ ڃڄن ٻخڅ ٷزڀټڂ أطخه ڃڀٺ ٿْٸزٞ نٴٔو ٳٸخٽ 

ڃخ ح٫ڀڂ ْٗجخ ٯَْ أنِ ٻنض أرخّ٪ ٿو: ىپ ٫ڄڀض ڃن هَْ ٳٸخٽ ڃخ أ٫ڀڂ ٷْپ ٿو حن٨َ ٷخٽ: 
حٿنخّ ًأؿخُٳيڂ ٳؤن٨َ حٿڄ٬َٔ ًأطـخًُ ٫ن حٿڄٌَٓ ٳؤىهڀو حهلل ٫ِ ًؿپ حٿـنش ٷخٽ: 
ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ اڅ ٍؿٚ ك٠َه حٿڄٌص ٳڀڄخ أّْ ڃن حٿلْخس أًَٛ أىڀو اًح أنخ ڃض 
ٳخؿڄ٬ٌح ٿِ ك٤زخ ٻؼَْح ؿِٙ ػڂ أًٷيًح ٳْو نخٍح كظَ اًح أٻڀض ٿلڄِ ًهڀٚ اٿِ ٨٫ڄِ 
ٳخڃظل٘ض ٳوًٌىخ ٳخًًٍىخ ٳِ حٿْڂ ٳٴ٬ڀٌح ٳـڄ٬و حهلل ٫ِ ًؿپ اٿْو ًٷخٽ ٿو ٿڂ ٳ٬ڀض ًٿٺ 

 ٷخٽ: ڃن هْ٘ظٺ ٷخٽ: ٳٰٴَ حهلل ٿو ٷخٽ ٫ٸزش رن ٫ڄًَ أنخ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ًٿٺ ًٻخڅ نزخٗخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫زي حهلل رن أرِ ْٗزش  - 

 أٓخڃش ٫ن حٿٌٿْي رن ؿڄْ٪ كيػنخ أرٌ حٿ٤ٴْپ كيػنخ كٌّٴش رن حٿْڄخڅ ٷخٽ: كيػنخ أرٌ
ڃخ ڃن٬نِ أڅ أٗيي ريٍح اٙ أنِ هَؿض أنخ ًأرِ كْٔپ ٳؤهٌنخ ٻٴخٍ ٷَّٖ ٳٸخٿٌح: انټڂ -

طَّيًڅ ڃلڄيح ٷڀنخ ڃخ نَّي اٙ حٿڄيّنش ٳؤهًٌح ڃنخ ٫يي حهلل ًڃْؼخٷو ٿننَٜٳن اٿَ حٿڄيّنش 



   

 

 

Page 528 of 605 

 الجزءالخامس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَنخه حٿوزَ ٳٸخٽ: حنَٜٳخ نٴِ ًٙ نٸخطپ ڃ٬و ٳؤطْنخ 
 ر٬ييىڂ ًنٔظ٬ْن حهلل ٫ڀْيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ حٿلـخؽ رن ٳَحٳٜش كيػنِ  - 
 ٍؿپ ٫ن كٌّٴش رن حٿْڄخڅ أنو أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ:

ڀڄخ ّٸٌٽ: حٿڀيڂ ٿٺ حٿلڄي ٻڀو ًٿٺ حٿڄڀٺ ٻڀو رْيٹ حٿوَْ رْنڄخ أنخ أٛڀِ اً ٓڄ٬ض ڃظټ-
ٻڀو اٿْٺ َّؿ٪ حٕڃَ ٻڀو ٫ٚنْظو ًَٓه ٳؤىپ أڅ طلڄي انٺ ٫ڀَ ٻپ ِٗء ٷيَّ حٿڀيڂ 
حٯٴَ ٿِ ؿڄْ٪ ڃخ ڃ٠َ ڃن ًنزِ ًح٫ٜڄنِ ٳْڄخ رٸِ ڃن ٫ڄَُ ًحٍُٷنِ ٫ڄٚ ُحٻْخ 

 ٬ّڀڄٺ طلڄْي ٍرٺ. طََٟ رو ٫نِ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٹ ڃڀٺ أطخٹ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلخٵ ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃٔڀڂ رن  - 

 نٌَّ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
أهٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٠٬ڀش ٓخٷِ أً ر٠٬ڀش ٓخٷو ٷخٽ: ٳٸخٽ: حُٗحٍ -

 ٿڀټ٬زْن ٳِ حُٗحٍ. ىينخ ٳبڅ أرْض ٳيينخ ٳبڅ أرْض ٳٚ كٶ ٿُ٘حٍ ٳِ حٿټ٬زْن أً ٙ كٶ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ حٿلټڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ض حرن أرِ  - 

 ٿْڀَ أڅ كٌّٴش ٻخڅ رخٿڄيحثن ٳـخءه ىىٸخڅ رٸيف ڃن ٳ٠ش ٳؤهٌه ٳَڃخه رو ًٷخٽ:
انِ ٿڂ أٳ٬پ ىٌح اٙ أنِ ٷي نيْظو ٳڀڂ ّنظو ًأڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّنِ -

نِ ٫ن حٿَ٘د ٳِ آنْش حٿٌىذ ًحٿٴ٠ش ًحٿلََّ ًحٿيّزخؽ ًٷخٽ ىِ ٿيڂ ٳِ حٿينْخ ًٿټڂ نيخ
 ٳِ حٓهَس.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ڃ٬خً ٬ّنِ حرن ى٘خځ ٷخٽ: - 
ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه ًٿڂ أٓڄ٬و ڃنو ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ڃ٬َ٘ ٫ن ارَحىْڂ -

ن كٌّٴش أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ أڃظِ ٻٌحرٌڅ حٿنو٬ِ ٫ن ىڄخځ ٫
 ًىؿخٿٌڅ ٓز٬ش ٫ًًَ٘څ ڃنيڂ أٍر٪ نٌٔس ًانِ هخطڂ حٿنزْْن ٙ نزِ ر٬يُ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ڃييُ كيػنخ ًحٛپ حٕكيد ٫ن أرِ ًحثپ  - 
 ٫ن كٌّٴش:

ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ أنو رڀٰو ٫ن ٍؿپ ّنڂ حٿليّغ ٳٸخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓ-
 ّيهپ حٿـنش نڄخځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ڃييُ كيػنخ ًحٛپ حٕكيد ٫ن أرِ ًحثپ  - 
 ٫ن كٌّٴش

أنو ٍأٍ ٍؿٚ ٙ ّظڂ ٍٻ٫ٌخ ًٙ ٓـٌىح ٳڀڄخ حنَٜٱ ڃن ٛٚطو ى٫خه كٌّٴش ٳٸخٽ ٿو: -
ڃنٌ ٻٌح ًٻٌح. ٳٸخٽ كٌّٴش ڃخ ٛڀْض أً ٷخٽ  ڃنٌ ٻڂ ٛڀْض ىٌه حٿٜٚس؟ ٷخٽ: ٷي ٛڀْظيخ

ڃخ ٛڀْض هلل ٛٚس، ٗٺ ڃييُ ًأكٔزو ٷخٽ: ًٿٌ ڃض ڃض ٫ڀَ ٯَْ ٓنش ڃلڄي ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن  - 
 ٍُ رن كزْٖ ٷخٽ:

ص رڄنِٽ كٌّٴش رن حٿْڄخڅ ٳيهڀض ٫ڀْو ٳؤڃَ رڀٸلش طٔلَص ػڂ حن٤ڀٸض اٿَ حٿڄٔـي ٳڄٍَ-
ٳلڀزض ًرٸيٍ ٳٔونض ػڂ ٷخٽ: حىڅ ٳټپ ٳٸڀض اڅ أٍّي حٿٌٜځ ٳٸخٽ: ًأنخ أٍّي حٿٌٜځ ٳؤٻڀنخ 
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ًَٗرنخ ػڂ أطْنخ حٿڄٔـي ٳؤٷْڄض حٿٜٚس ػڂ ٷخٽ كٌّٴش ىټٌح ٳ٬پ رِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
أڅ ٿڂ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ٷخٽ: ًرْن رْض  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض: أر٬ي حٿٜزق ٷخٽ: ن٬ڂ ىٌ حٿٜزق ٯَْ

كٌّٴش ًرْن حٿڄٔـي ٻڄخ رْن ڃٔـي ػخرض ًرٔظخڅ ك١ٌ ًٷي ٷخٽ كڄخى أ٠ّخ ًٷخٽ كٌّٴش 
 ىټٌح ٛن٬ض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٛن٪ رِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

ٵ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ آلخ - 
 ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٿٌٿْي أرخ حٿڄَْٰس أً حٿڄَْٰس أرخ حٿٌٿْي ّليع أڅ كٌّٴش ٷخٽ:

ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ًٍد حٿڀٔخڅ ًاڅ ٫خڃش ًٿٺ ٫ڀَ أىڀِ ٳٸخٽ: أّن أنض ڃن حٙٓظٰٴخٍ -
 ٳٸخٽ: انِ ٕٓظٰٴَ ٳِ حٿٌْځ ًحٿڀْڀش أً ٳِ حٿٌْځ ڃخثش ڃَس.

كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ كيػنِ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى  - 
 ٫ڂ ٿلٌّٴش ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:

ٷڄض اٿَ ؿنذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٿْڀش ٳٸَأ حٿٔز٪ حٿ٤ٌٽ ٳِ ٓز٪ -
ٍٻ٬خص ٷخٽ: ٳټخڅ اًح ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿَٻ٩ٌ ٷخٽ: ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ػڂ ٷخٽ: حٿلڄي هلل 

ٍٻ٫ٌو نلٌح ڃن ٷْخڃو ًٓـٌىه نلٌح ًُ حٿڄڀټٌص ًحٿـزًَص ًحٿټزَّخء ًحٿ٨٬ڄش ًٻخڅ 
 ڃن ٍٻ٫ٌو ٳٸ٠َ ٛٚطو ًٷي ٻخىص ٍؿُٚ طنټَٔحڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن حرن ٫ٌڅ ٫ن ڃـخىي ٫ن حرن  - 
أرِ ٿْڀَ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن: ٷخٽ أرِ ٷخٽ ڃ٬خً: كيػنخ حرن ٫ٌڅ ٫ن ڃـخىي ٫ن ٫زي 

 حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٷخٽ:
َؿض ڃ٪ كٌّٴش اٿَ ر٬ٞ ىٌح حٿٌٔحى ٳخٓظٔٸَ ٳؤطخه ىىٸخڅ ربنخء ڃن ٳ٠ش ٷخٽ: ٳَڃخه ه-

رو ٳِ ًؿيو ٷخٽ: ٷڀنخ حٓټظٌح حٓټظٌح ًانخ اڅ ٓؤٿنخه ٿڂ ّليػنخ ٷخٽ: ٳٔټظنخ ٷخٽ: ٳڀڄخ ٻخڅ 
ر٬ي ًٿٺ ٷخٽ: أطيًٍڅ ِٿَڂ ٍڃْض رو ٳِ ًؿيو ٷخٽ: ٷڀنخ ٙ ٷخٽ: انِ ٻنض نيْظو ٷخٽ: ٳٌٻَ 

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٙ طَ٘رٌح ٳِ آنْش حٿٌىذ ٷخٽ ڃ٬خً ٙ طَ٘رٌح ٳِ حٿٌىذ حٿنزِ ٛڀَ ح
 ًٙ ٳِ حٿٴ٠ش ًٙ طڀزٌٔح حٿلََّ ًٙ حٿيّزخؽ ٳبنيڄخ ٿيڂ ٳِ حٿينْخ ًٿټڂ ٳِ حٓهَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:  - 
 ْو ًٓڀڂ:ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ

 حٿيؿخٽ أ٫ٌٍ حٿ٬ْن حٿٍَْٔ ؿٴخٽ حٿ٬َ٘ ڃ٬و ؿنش ًنخٍ ٳنخٍه ؿنش ًؿنظو نخٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ًحرن نڄَْ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن  - 

 كٌّٴش ٷخٽ:
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷخځ ڃن حٿڀْپ ٌّ٘ٙ ٳخه ٷخٽ حرن نڄَْ ٷڀض -

 ٿٌٔحٹ ٷخٽ: ن٬ڂ.ٿ٫ٖڄٖ رخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٬ٓي رن ٫زْيس ٫ن  - 

 حٿڄٔظٌٍى رن حٕكنٲ ٫ن ٛڀش رن ُٳَ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
ٛڀْض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش ٳخٳظظق حٿزٸَس ٳٸڀض َّٻ٪ ٫ني حٿڄخثش ٷخٽ: -

ٳٸڀض َّٻ٪ ريخ ػڂ حٳظظق حٿنٔخء ٳٸَأىخ ػڂ ػڂ ڃ٠َ ٳٸڀض: ّٜڀِ ريخ ٳِ ٍٻ٬ش ٳڄ٠َ 
حٳظظق آٽ ٫ڄَحڅ ٳٸَأىخ ّٸَأ ڃٔظَٓٚ اًح ڃَ ّآّش ٳْيخ طٔزْق ٓزق ًاًح ڃَ رٔئحٽ ٓؤٽ 
ًاًح ڃَ رظ٬ًٌ ط٬ًٌ ػڂ ٍٻ٪ ٳـ٬پ ّٸٌٽ ٓزلخڅ ٍرِ حٿ٨٬ْڂ ٳټخڅ ٍٻ٫ٌو نلٌح ڃن ٷْخڃو 



   

 

 

Page 530 of 605 

 الجزءالخامس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

ي ٳٸخٽ: ٓزلخڅ ٍرِ ػڂ ٷخٽ: ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ػڂ ٷخځ ٣ٌّٚ ٷَّزخ ڃڄخ ٍٻ٪ ػڂ ٓـ
 ح٫ٕڀَ ٳټخڅ ٓـٌىه ٷَّزخ ڃن ٷْخڃو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ًأرٌ ن٬ْڂ ٷخٙ: كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ  - 
 ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ىڄخځ رن حٿلَع ٷخٽ: ٻنخ ٫ني كٌّٴش ٳٸْپ ٿو:

ْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: اڅ ٳٚنخ َّٳ٪ اٿَ ٫ؼڄخڅ حٕكخىّغ ٳٸخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-
 ٙ ّيهپ حٿـنش ٷظخص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن  - 
 ٍر٬ِ رن كَحٕ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أًٍ اٿَ ٳَحٗو ٷخٽ: حٿڀيڂ رخٓڄٺ أڃٌص ًرخٓڄٺ -
 خنخ ر٬يڃخ أڃخطنخ ًاٿْو حٿنٌٍ٘.أكْخ ًاًح حٓظْٸ٦ ٷخٽ: حٿلڄي هلل حٿٌُ أكْ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ ڃخٿٺ ًحرن ؿ٬ٴَ  - 
 كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ڃخٿٺ ٫ن ٍر٬ِ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ:

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ نزْټڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻپ ڃ٬ًَٱ ٛيٷش.-
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٫زْي رن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 حٿڄَْٰس ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
ٻنض ٍؿٚ ًٍد حٿڀٔخڅ ٫ڀَ أىڀِ ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي هْ٘ض أڅ ّيهڀنِ ٿٔخنِ حٿنخٍ -

ٷخٽ: ٳؤّن أنض ڃن حٙٓظٰٴخٍ انِ ٕٓظٰٴَ حهلل ٳِ حٿٌْځ ڃخثش ٷخٽ أرٌ آلخٵ ًٻَطو ٕرِ 
 : ًأطٌد اٿْو.رَىس ٳٸخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلخٵ كيػنِ ر٬ٞ  - 
 أٛلخرنخ ٫ن كٌّٴش:

أڅ حٿڄَ٘ٻْن أهًٌه ًأرخه ٳؤهًٌح ٫ڀْيڂ أڅ ٙ ّٸخطڀٌىڂ ٌّځ ريٍ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌح ٿيڂ ًنٔظ٬ْن حهلل ٫ڀْيڂ.

أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن هْؼڄش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 
 حرن كٌّٴش ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:

ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطِ ر٬٤خځ ٳـخء أ٫َحرِ ٻؤنڄخ ٤َّى ٳٌىذ -
ّظنخًٽ ٳؤهٌ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه ًؿخءص ؿخٍّش ٻؤنيخ ط٤َى ٳؤىٌص ٳؤهٌ حٿنزِ 

ىخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿ٤ْ٘خڅ ٿڄخ أ٫ْْظڄٌه ؿخء ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْي
 رخ٫َٗحرِ ًحٿـخٍّش ّٔظلپ حٿ٬٤خځ اًح ٿڂ ٌّٻَ حٓڂ حهلل ٫ڀْو رٔڂ حهلل ٻڀٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ض حرن  - 
 أرِ ٿْڀَ ّليع:

خڅ ربنخء ڃن ٳ٠ش ٳَڃخه رو ًٷخٽ: انِ ٻنض ٷي نيْظو ٳؤرَ أڅ أڅ كٌّٴش حٓظٔٸَ ٳؤطخه انٔ-
ّنظيِ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيخنخ أڅ نَ٘د ٳِ آنْش حٿٌىذ ًحٿٴ٠ش ٫ًن 

 ٿزْ حٿلََّ ًحٿيّزخؽ ًٷخٽ: ىٌ ٿيڂ ٳِ حٿينْخ ًٿټڂ ٳِ حٓهَس.
ً رن ڃَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄَ - 

 أرِ كڄِس ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٫ن ٍؿپ ڃن ٫زْ ٫ن كٌّٴش:
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أنو ٛڀَ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڀْپ ٳڀڄخ ىهپ ٳِ حٿٜٚس ٷخٽ: حهلل -
أٻزَ ًً حٿڄڀټٌص ًحٿـزًَص ًحٿټزَّخء ًحٿ٨٬ڄش ٷخٽ: ػڂ ٷَأ حٿزٸَس ػڂ ٍٻ٪ ًٻخڅ ٍٻ٫ٌو 

٨ْڂ ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ٳټخڅ ٷْخڃو نلٌح ڃن ٍٻ٫ٌو نلٌح ڃن ٷْخڃو ًٻخڅ ّٸٌٽ ٓزلخڅ ٍرِ حٿ٬
ًٻخڅ ّٸٌٽ: ٿَرِ حٿلڄي ٿَرِ حٿلڄي ػڂ ٓـي ٳټخڅ ٓـٌىه نلٌح ڃن ٷْخڃو ًٻخڅ ّٸٌٽ 
ٓزلخڅ ٍرِ ح٫ٕڀَ ٓزلخڅ ٍرِ ح٫ٕڀَ ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ٳټخڅ ڃخ رْن حٿٔـيطْن نلٌح ڃن 

ڄَحڅ حٿٔـٌى ًٻخڅ ّٸٌٽ: ٍد حٯٴَ ٿِ ٍد حٯٴَ ٿِ ٷخٽ: كظَ ٷَأ حٿزٸَس ًآٽ ٫
 ًحٿنٔخء ًحٿڄخثيس ًحٕن٬خځ ٬ٗزش حٿٌُ ّ٘ٺ ٳِ حٿڄخثيس ًحٕن٬خځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٫ن  - 
 ٷظخىس ٫ن أرِ ڃـڀِ ٙكٶ رن كڄْي ًٷخٽ كـخؽ:

ِ ٢ًٓ ٓڄ٬ض أرخ ڃـڀِ ٷخٽ: ٷ٬ي ٍؿپ ٳِ ٢ًٓ كڀٸش ٷخٽ: ٳٸخٽ كٌّٴش ڃڀ٬ٌڅ ڃن ٷ٬ي ٳ-
حٿلڀٸش ٫ڀَ ٿٔخڅ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ: ٿ٬ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ڃن ٷ٬ي ٳِ ٢ًٓ حٿلڀٸش ٷخٽ كـخؽ ٷخٽ ٬ٗزش ٿڂ ّيٍٹ أرٌ ڃـڀِ كٌّٴش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ آلخٵ  - 

 و ٷخٽ:ّليع ٫ن ٛڀش رن ُٳَ ٫ن كٌّٴش أن
ؿخء أىپ نـَحڅ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح: حر٬ؼٌح اٿْنخ ٍؿٚ أڃْنخ ٳٸخٽ: -

ٕر٬ؼن اٿْټڂ ٍؿٚ أڃْنخ كٶ أڃْن كٶ أڃْن ٷخٽ: ٳخٓظَ٘ٱ ٿيخ حٿنخّ ٷخٽ ٳز٬غ أرخ ٫زْيس 
 رن حٿـَحف ٍِٟ حهلل ٫نو.

٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ڃٔڀڂ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش - 
 رن ّٔخٍ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:

أهٌ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٠٬ڀش ٓخٷِ أً ر٠٬ڀش ٓخٷو ٳٸخٽ: كٶ حُٗحٍ ىينخ ٳبڅ -
 أرْض ٳيينخ ٳبڅ أرْض ٳٚ كٶ ٿُ٘حٍ ٳِ حٿټ٬زْن أً ٙ كٶ ٿڀټ٬زْن ٳِ حُٗحٍ.

خٽ: ٓڄ٬ض أرخ ڃخٿٺ ٬ّنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷ - 
 حٕٗـ٬ِ ّليع ٫ن ٍر٬ِ ٫ن كٌّٴش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:

 ٻپ ڃ٬ًَٱ ٛيٷش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٍر٬ِ رن  - 

 كَحٕ ٫ن حڃَأطو ٫ن أهض كٌّٴش ٷخٿض:
خٽ: ّخ ڃ٬َ٘ حٿنٔخء أڃخ ٿټن ٳِ حٿٴ٠ش ڃخ ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸ-

 طلڀْن أڃخ انو ڃخ ڃنټن ڃن حڃَأس طڀزْ ًىزخ ط٨يَه اٙ ٫ٌرض رو ٌّځ حٿٸْخڃش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ: كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ  - 

 ًٓڀڂ:٫ن ٫زي حهلل رن ّٔخٍ ٫ن كٌّٴش أنو ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ٙ طٸٌٿٌح ڃخ ٗخء حهلل ًٗخء ٳٚڅ ًٿټن ٷٌٿٌح ڃخ ٗخء حهلل ػڂ ٗخء ٳٚڅ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ  - 

 ٫ن ٍر٬ِ رن كَحٕ ٫ن حٿ٤ٴْپ أهِ ٫خث٘ش ٕڃيخ:
 أڅ ّيٌىّخ ٍأٍ ٳِ ڃنخڃو ٳٌٻَ حٿليّغ.-
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ِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
٫ن ٍر٬ِ رن كَحٕ ٫ن حٿ٤ٴْپ ٫ن كٌّٴش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ 

 حٿيؿخٽ:
اڅ ڃ٬و ڃخء ًنخٍح ٳنخٍه ڃخء رخٍى ًڃخإه نخٍ ٳٚ طيڀټٌح ٷخٽ أرٌ ڃ٬ٌٔى ًأنخ ٓڄ٬ظو ڃن -

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ كيػنخ  - 

 ٫ن ٍر٬ِ رن كَحٕ ٫ن كٌّٴش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
أڅ ٍؿٚ ڃخص ٳيهپ حٿـنش ٳٸْپ ٿو ڃخ ٻنض ط٬ڄپ ٷخٽ: ٳبڃخ ًٻَ ًاڃخ ًٻَ ٳٸخٽ: انِ ٻنض -

حٿنٸي ٳٰٴَ ٿو ٳٸخٽ أرٌ ڃ٬ٌٔى أرخّ٪ حٿنخّ ٳټنض أن٨َ حٿڄ٬َٔ ًأطـٌُ ٳِ حٿٔټش أً ٳِ 
 ًأنخ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي كيػنخ كٌْس كيػنِ رټَ رن ٫ڄًَ أڅ  - 
أرخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ڀِ رن ِّّي حٿيڃ٘ٸِ كيػو أنو رڀٰو ٫ن كٌّٴش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
 پ حٿيحٍ حٿٸَّزش ٬ّنِ ڃن حٿڄٔـي ٫ڀَ حٿيحٍ حٿز٬ْيس ٻٴ٠پ حٿٰخُُ ٫ڀَ حٿٸخ٫ي.اڅ ٳ٠-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ٓخٿڂ حٿڄَحىُ ٫ن ٫ڄًَ رن ىَځ  - 

 حُٕىُ ٫ن أرِ ٫زي حهلل ًٍر٬ِ رن كَحٕ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
ٿٔض أىٍُ ڃخ ٷيٍ رٸخثِ ٳْټڂ  رْنخ نلن ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: انِ-

ٳخٷظيًح رخٿڀٌّن ڃن ر٬يُ َّْ٘ اٿَ أرِ رټَ ٫ًڄَ ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ ًحىيًح ىيُ ٫ڄخٍ 
 ٫ًيي حرن أځ ٫زي ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٫ن ڃييُ ٫ن ًحٛپ حٕكيد ٫ن أرِ  - 
 ًحثپ ٷخٽ: ٷْپ ٿلٌّٴش:

ٷخٽ كٌّٴش ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ ّيهپ حٿـنش اڅ ٍؿٚ ّنڂ حٿليّغ -
 نڄخځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن حرن ٫ٌڅ ٫ن ڃلڄي ٷخٽ: ٷخٽ  - 
 ؿنيد ٿڄخ ٻخڅ ٌّځ حٿـ٫َش ًػڂ ٍؿپ ٷخٽ ٳٸخٽ

 ٷخٽ: ٻٚ ًحهلل ًحهلل ٿْيَحٷن حٿٌْځ ىڃخء ٷخٽ: ٷخٽ حٿَؿپ ٻٚ ًحهلل ٷخٽ: ىٚ ٷڀض رڀَ ًحهلل-
انو ٿليّغ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيػنْو ٷخٽ: ٷڀض ًحهلل انِ ٍٕحٹ ؿڀْْ ٌٓء 
ڃنٌ حٿٌْځ طٔڄ٬نِ أكڀٲ ًٷي ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّنيخنِ ٷخٽ: ػڂ 

 ٷڀض ڃخ ٿِ ًٿڀ٠ٰذ ٷخٽ: ٳظَٻض حٿ٠ٰذ ًأٷزڀض أٓؤٿو ٷخٽ: ًاًح حٿَؿپ كٌّٴش.
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ح٬ٕٗغ ٫ن كيػ - 

 حٌٕٓى رن ىٚٽ ٫ن ػ٬ڀزش رن ُىيځ حٿَْر٫ٌِ ٷخٽ:
ٻنخ ڃ٪ ٬ْٓي رن حٿ٬خٙ ر٤زَٓظخڅ ٳٸخٽ: أّټڂ ّلٴ٦ ٛٚس حٿوٌٱ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

َ رخٿٌّن ّڀٌنو حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ كٌّٴش أڃنخ ٳٸڄنخ ٛٴخ هڀٴو ًٛٴخ ڃٌحُُ حٿ٬يً ٳٜڀ
 ٍٻ٬ش ػڂ ًىزٌح اٿَ ڃٜخٱ أًٿجٺ ًؿخء أًٿجٺ ٳٜڀَ ريڂ ٍٻ٬ش ػڂ ٓڀڂ ٫ڀْيڂ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن أرِ  - 
 حٿزوظَُ ٷخٽ: ٷخٽ كٌّٴش:

 ٻخڅ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔؤٿٌنو ٫ن حٿوَْ ًٻنض أٓؤٿو ٫ن حٿَ٘ ٷْپ:-
 ِٿَڂ ٳ٬ڀض ًٿٺ ٷخٽ: ڃن حطٸَ حٿَ٘ ًٷ٪ ٳِ حٿوَْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كْخڅ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ  - 
 ٫ن ٍر٬ِ رن كَحٕ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أهٌ ڃ٠ـ٬و ٷخٽ: حٿڀيڂ رخٓڄٺ أكْخ ًأڃٌص ًاًح -
 هلل حٿٌُ أكْخنخ ر٬يڃخ أڃخطنخ ًاٿْو حٿنٌٍ٘.ٷخځ ٷخٽ: حٿلڄي 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن نَٜ ٫ن كٌّٴش  - 
 ٷخٽ:

ٻخڅ رٚٽ ّؤطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّظٔلَ ًانِ ٕرَٜ ڃٌحٷ٪ نزڀِ ٷڀض: -
 أر٬ي حٿٜزق ٷخٽ: ر٬ي حٿٜزق اٙ أنيخ ٿڂ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ.

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن ڃٔڀڂ كيػنخ كْٜن كيػ - 
 ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

َِ حٿلٌٝ أٷٌحځ ٳبًح ٍأّظيڂ حهظڀـٌح ىًنِ ٳؤٷٌٽ أُ ٍد أٛلخرِ أٛلخرِ - ٿَْىڅ ٫ڀ
 ٳْٸخٽ انٺ ٙ طيٍُ ڃخ أكيػٌح ر٬يٹ.

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن أرِ رټَ رن ٫ڄًَ رن ٫ظزش كيػنخ ٫ز - 
 ٫ن حرن كٌّٴش ٷخٽ ڃ٬َٔ ًٷي ًٻَه ڃَس ٫ن كٌّٴش:

 أڅ ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿظيٍٹ حٿَؿپ ًًٿيه ًًٿي ًٿيه.-
خ أرٌ حٿ٤ٴْپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ حٿٌٿْي ٬ّنِ حرن ؿڄْ٪ كيػن - 

 ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٯًِس طزٌٹ ٷخٽ: ٳزڀٰو أڅ ٳِ حٿڄخء ٷڀش حٿٌُ -

َّىه ٳؤڃَ ڃنخىّخ ٳنخىٍ ٳِ حٿنخّ أڅ ٙ ّٔزٸنِ اٿَ حٿڄخء أكي ٳؤطَ حٿڄخء ًٷي ٓزٸو ٷٌځ 
 ٳڀ٬نيڂ.

ٿٌٿْي رن حٿ٬ِْحٍ ٷخٽ: ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٌّنْ ٫ن ح - 
 كٌّٴش:

رض رآٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ -
 ٫ًڀْو ٣َٱ حٿڀلخٱ ٫ًڀَ ٫خث٘ش ٣َٳو ًىِ كخثٞ ٙ طٜڀِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أرٌ آلخٵ أنزؤنخ ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 
 ٫ن كٌّٴش: ٛڀش رن ُٳَ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٕىپ نـَحڅ ٙر٬ؼن اٿْټڂ ٍؿٚ أڃْنخ كٶ أڃْن -
 ٷخٿيخ أٻؼَ ڃن ڃَطْن ٳخٓظَ٘ٱ ٿيخ حٿنخّ ٳز٬غ أرخ ٫زْيس ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٍُ  - 
  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:٫ن كٌّٴش أڅ ٌٍٓٽ حهلل
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ٿٸْض ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٫ني أكـخٍ حٿڄَحء ٳٸڀض: ّخ ؿزَّپ انِ أٍٓڀض اٿَ أڃش أڃْش -
حٿَؿپ ًحٿڄَأس ًحٿٰٚځ ًحٿـخٍّش ًحٿْ٘ن حٿٴخنِ حٿٌُ ٙ ّٸَأ ٻظخرخ ٷ٢ ٷخٽ: اڅ حٿٸَآڅ نِٽ 

 ٫ڀَ ٓز٬ش أكَٱ.
ػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ كيػنخ حٿ٬ٚء رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كي - 

 حٿڄْٔذ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن ٣ڀلش رن ِّّي حٕنٜخٍُ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٿْڀش ڃن ٍڃ٠خڅ ٳٸخځ ّٜڀِ ٳڀڄخ ٻزَ ٷخٽ: حهلل أٻزَ -

َ ًً حٿڄڀټٌص ًحٿـزًَص ًحٿټزَّخء ًحٿ٨٬ڄش ػڂ ٷَأ حٿزٸَس ػڂ حٿنٔخء ػڂ آٽ ٫ڄَحڅ ٙ ّڄ
رآّش طوٌّٲ اٙ ًٷٲ ٫نيىخ ػڂ ٍٻ٪ ّٸٌٽ: ٓزلخڅ ٍرِ حٿ٨٬ْڂ ڃؼپ ڃخ ٻخڅ ٷخثڄخ ػڂ ٍٳ٪ 
ٍأٓو ٳٸخٽ: ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ٍرنخ ٿٺ حٿلڄي ڃؼپ ڃخ ٻخڅ ٷخثڄخ ػڂ ٓـي ّٸٌٽ: ٓزلخڅ 
ٍرِ ح٫ٕڀَ ڃؼپ ڃخ ٻخڅ ٷخثڄخ ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ٳٸخٽ: ٍد حٯٴَ ٿِ ڃؼپ ڃخ ٻخڅ ٷخثڄخ ػڂ ٓـي 

ح٫ٕڀَ ڃؼپ ڃخ ٻخڅ ٷخثڄخ ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ٳٸخځ ٳڄخ ٛڀَ اٙ ٍٻ٬ظْن كظَ  ّٸٌٽ: ٓزلخڅ ٍرِ
 ؿخء رٚٽ ٳآًنو رخٿٜٚس.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٷخٽ: ٷڀض ٿلٌّٴش: - 
أُ حٿٔخ٫ش طٔلَطڂ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ىٌ حٿنيخٍ اٙ أڅ حٿ٘ڄْ ٿڂ -

 ط٤ڀ٪.
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ كيػن - 

 ٿْڀَ ٷخٽ:
حٓظٔٸَ كٌّٴش ڃن ىىٸخڅ أً ٫ڀؾ ٳؤطخه ربنخء ٳ٠ش ٳلٌٳو رو ػڂ أٷزپ ٫ڀَ حٿٸٌځ ح٫ظٌٍ -

ح٫ظٌحٍح ًٷخٽ: انِ انڄخ ٳ٬ڀض ًٿٺ رو ٫ڄيح ٕنِ ٻنض نيْظو ٷزپ ىٌه حٿڄَس اڅ ٌٍٓٽ حهلل 
و ًٓڀڂ نيخنخ ٫ن ٿزْ حٿيّزخؽ ًحٿلََّ ًآنْش حٿٌىذ ًحٿٴ٠ش ًٷخٽ: ىٌ ٿيڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

 ٳِ حٿينْخ ًىٌ ٿنخ ٳِ حٓهَس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ڃٔڀڂ رن نٌَّ  - 

 ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
ٍ ٳبڅ أرْض أهٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٠٬ڀش ٓخٷِ ٳٸخٽ: ىٌح ڃٌٟ٪ حُٗح-

 ٳؤٓٴپ ڃن ًٿٺ ٳبڅ أرْض ٳٚ كٶ ٿُ٘حٍ ٳِ حٿټ٬زْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٷٚرش ٷخٽ:  - 

 ٷخٽ أرٌ ٫زي حهلل ٕرِ ڃ٬ٌٔى أً ٷخٽ أرٌ ڃ٬ٌٔى ٕرِ ٫زي حهلل ٬ّنِ كٌّٴش:
٫ُڄٌح ٷخٽ: ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ: رجْ  ڃخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ-

 ڃ٤ْش حٿَؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿ٬ِْحٍ رن كَّغ ٫ن كٌّٴش  - 

 ٷخٽ:
 رض ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخځ ٳٜڀَ ٳِ ػٌد ٣َٳو ٫ڀْو ٣ًَٳو ٫ڀَ أىڀو.-
٫ن أرِ ًحثپ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ - 

 كٌّٴش ٷخٽ:
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ٷخځ ٳْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٸخڃخ ٳؤنزؤنخ رڄخ ىٌ ٻخثن اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش كٴ٨و -
 ڃن كٴ٨و ًنْٔو ڃن نْٔو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ڃـڀِ أڅ ٍؿٚ  - 
 ؿڀْ ٢ًٓ كڀٸش ٷٌځ ٳٸخٽ كٌّٴش:

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٷخٽ: ڃڀ٬ٌڅ ٫ڀَ ٿٔخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٿ٬ن ٌٍٓٽ حهلل-
 ًٓڀڂ حٿٌُ ّـڀْ ٢ًٓ حٿلڀٸش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٛڀش رن ُٳَ  - 
 ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:

ڃْنخ ٳٸخٽ ؿخء حٿ٬خٷذ ًحٿْٔي اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٙ: أٍٓپ ڃ٬نخ ٍؿٚ أ-
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓؤٍٓپ ڃ٬ټڂ ٍؿٚ أڃْنخ أڃْنخ أڃْنخ ٷخٽ: ٳـؼخ ٿيخ أٛلخد 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿَٻذ ٷخٽ: ٳز٬غ أرخ ٫زْيس رن حٿـَحف ٍِٟ حهلل 

 ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن آَحثْپ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٫زي حٿَكڄن  - 

 ٷخٽ: ٷڀنخ ٿلٌّٴش: رن ِّّي
أهزَنخ ٫ن أٷَد حٿنخّ ٓڄظخ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نؤهٌ ٫نو ًنٔڄ٪ ڃنو -

 ٳٸخٽ: ٻخڅ أٗزو حٿنخّ ٓڄظخ ًىٙ ًىيّخ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حرن أځ ٫زي.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ًٿْي رن ٫زي حهلل رن ؿڄْ٪ ٫ن أرِ حٿ٤ٴْپ - 

 ٫ن كٌّٴش:
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٳِ ٓٴَ ٳزڀٰو ٫ن حٿڄخء ٷڀش ٳٸخٽ: ٙ ّٔزٸنِ اٿَ حٿڄخء -

 أكي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ارَحىْڂ رن ڃيخؿَ ٫ن  - 

 ٍر٬ِ رن كَحٕ ٷخٽ: كيػنِ ڃن ٿڂ ّټٌرنِ ٷخٽ:
ّنخ أنو ٬ّنِ كٌّٴش ٷخٽ: ٿٸِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ًٻخڅ اًح ٷخٽ: كيػنِ ڃن ٿڂ ّټٌرنِ ٍأ-

٫ڀْو ًٓڀڂ ؿزَّپ رؤكـخٍ حٿڄَحء ٳٸخٽ: اڅ ڃن أڃظٺ حٿ٬٠ْٲ ٳڄن ٷَأ ٫ڀَ كَٱ ٳٚ 
 ّظلٌٽ ڃنو اٿَ ٯَْه ٍٯزش ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ُحثيس ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن  - 
 ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:٫ڄَْ كيػنِ حرن أهِ كٌّٴش 

أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٿْڀش ٕٛڀِ رٜٚطو ٳخٳظظق ٳٸَأ ٷَحءس ٿْٔض -
رخٿوٴْش ًٙ رخٿَٳ٬ْش ٷَحءس كٔنش َّطپ ٳْيخ ّٔڄ٬نخ ٷخٽ: ػڂ ٍٻ٪ نلٌح ڃن ٷْخڃو ػڂ ٍٳ٪ 
ٍأٓو نلٌح ڃن ٍٻ٫ٌو ٳٸخٽ: ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ػڂ ٷخٽ: حٿلڄي هلل ًُ حٿـزًَص 

ًحٿټزَّخء ًحٿ٨٬ڄش كظَ ٳَ٭ اٿَ حٿ٤ٌٽ ٫ًڀْو ٌٓحى ڃن حٿڀْپ ٷخٽ ٫زي حٿڄڀٺ  ًحٿڄڀټٌص
 ىٌ ط٩ٌ٤ حٿڀْپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ح٫ٕڄٖ كيػنِ ٗٸْٶ ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 
كٌّٴش ًًٻْ٪ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن كٌّٴش ًكيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ًٷخٽ ٓڄ٬ض 

 كٌّٴش ٷخٽ:
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ڄَ ٳٸخٽ: أّټڂ ّلٴ٦ ٷٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٴظنش ٷڀض: أنخ ؿڀٌٓخ ٫ني ٫-
ٻڄخ ٷخٿو ٷخٽ: انٺ ٿـَُء ٫ڀْيخ أً ٫ڀْو ٷڀض: ٳظنش حٿَؿپ ٳِ أىڀو ًڃخٿو ًًٿيه ًؿخٍه 
ّټٴَىخ حٿٜٚس ًحٿٜيٷش ًحٕڃَ رخٿڄ٬ًَٱ ًحٿنيِ ٫ن حٿڄنټَ. ٷخٽ ٿْْ ىٌح أٍّي ًٿټن 

ٷڀض: ٿْْ ٫ڀْٺ ڃنيخ رؤّ ّخ أڃَْ حٿڄئڃنْن اڅ رْنٺ ًرْنيخ  حٿٴظنش حٿظِ طڄٌؽ ٻڄٌؽ حٿزلَ
رخرخ ڃٰڀٸخ ٷخٽ: أّټَٔ أً ّٴظق ٷڀض: رپ ّټَٔ ٷخٽ: اًح ٙ ّٰڀٶ أريح ٷڀنخ أٻخڅ ٫ڄَ ٬ّڀڂ ڃن 
حٿزخد ٷخٽ: ن٬ڂ ٻڄخ ٬ّڀڂ أڅ ىًڅ ٯي ٿْڀش ٷخٽ ًٻْ٪ ٳِ كيّؼو ٷخٽ ٳٸخٽ ڃًَٔٵ ٿلٌّٴش ّخ 

ػو رو ٷڀنخ أٻخڅ ٫ڄَ ٬ّڀڂ ڃن حٿزخد ٷخٽ: ن٬ڂ ٻڄخ ٬ّڀڂ أڅ أرخ ٫زي حهلل ٻخڅ ٫ڄَ ٬ّڀڂ ڃخ كي
ىًڅ ٯي ٿْڀش انِ كيػظو كيّؼخ ٿْْ رخٕٯخٿ٢ْ ٳيزنخ كٌّٴش أڅ نٔؤٿو ڃن حٿزخد ٳؤڃَنخ 

 ڃًَٔٷخ ٳٔؤٿو ٳٸخٽ: حٿزخد ٫ڄَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش كيػنخ أرٌ آلخٵ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 نخ ٿلٌّٴش:ِّّي ٷخٽ: ٷڀ
أهزَنخ رَؿپ ٷَّذ حٿييُ ًحٿٔڄض ًحٿيٽ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنؤهٌ ٫نو -

ٷخٽ: ڃخ أ٫ڀڂ أكيح أٷَد ٓڄظخ ًىيّخ ًىٙ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٌّحٍّو 
 ؿيحٍ رْظو ڃن حرن أځ ٫زي.

ٗٸْٶ ٫ن كٌّٴش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ح٫ٕڄٖ كيػنِ  - 
 ٷخٽ:

ٻنض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٣َّٶ ٳظنلَ ٳؤطَ ٓزخ٣ش ٷٌځ ٳظزخ٫يص ڃنو -
 ٳؤىنخنِ كظَ َٛص ٷَّزخ ڃن ٫ٸزْو ٳزخٽ ٷخثڄخ ًى٫خ رڄخء ٳظٌٟؤ ًڃٔق ٫ڀَ هٴْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن  - 
 أرِ ًحثپ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ًح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:ڃنٌٍٜ ًكْٜن ٫ن 

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷخځ ڃن حٿڀْپ ًٷخٽ ًٻْ٪ ٿڀظيـي ٌّ٘ٙ ٳخه -
 رخٿٌٔحٹ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ِّّي رن ارَحىْڂ ٫ن حرن َّْٓن ٷخٽ: - 
ْو كٌّٴش ٳلخى ٫نو ٳخٯظٔپ ػڂ ؿخء ٳٸخٽ: ڃخ ٿٺ ٷخٽ: هَؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀٸ-

 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻنض ؿنزخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿڄٔڀڂ ٙ ّنـْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ًحٛپ ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن  - 

 كٌّٴش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌه:
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳلخى ٫نو ٳخٯظٔپ ػڂ ؿخء ٷخٽ: حٿڄٔڀڂ ٙ ّنـْ.أنو ٿٸِ حٿنزِ ٛڀَ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن ْٗن ّٸخٽ ٿو: ىٚٽ ٫ن  - 

 كٌّٴش ٷخٽ:
 ًٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٻپ ِٗء كظَ ڃٔق حٿلَٜ ٳٸخٽ: ًحكيس أً ى٩.-
خ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ڃٌٿَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

 ٿَر٬ِ رن كَحٕ ٫ن ٍر٬ِ رن كَحٕ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
ٻنخ ؿڀٌٓخ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: انِ ٿٔض أىٍُ ڃخ ٷيٍ رٸخثِ ٳْټڂ -

 ٳخٷظيًح رخٿڀٌّن ڃن ر٬يُ ًأٗخٍ اٿَ أرِ رټَ ٫ًڄَ ٷخٽ: ًڃخ كيػټڂ حرن ڃ٬ٌٔى ٳٜيٷٌه.
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خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ىڄخځ ٫ن كٌّٴش كيػن - 
 ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٙ ّيهپ حٿـنش ٷظخص.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٫زْي رن  - 

 حٿڄَْٰس ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
ًٻخڅ ًٿٺ ٙ ٬ّيًىڂ اٿَ ٯَْىڂ ٳ٘ټٌص ًٿٺ اٿَ حٿنزِ  ٻخڅ ٳِ ٿٔخنِ ًٍد ٫ڀَ أىڀِ-

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳؤّن أنض ڃن حٙٓظٰٴخٍ ّخ كٌّٴش انِ ٕٓظٰٴَ حهلل ٳِ حٿٌْځ ڃخثش 
 ڃَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٷخٽ: ٓڄ٬ض  - 
 حٿزٌٽ ٷخٽ:أرخ ًحثپ ّليع أڅ أرخ ڃٌَٓ ٻخڅ ّ٘يى ٳِ 

ٻخڅ رنٌ آَحثْپ اًح أٛخد أكيىڂ حٿزٌٽ ّظز٬و رخٿڄٸَحْٟن ٷخٽ كٌّٴش ًىىص أنو ٙ -
ّ٘يى ٿٸي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ أً ٷخٽ ڃَ٘ اٿَ ٓزخ٣ش ٷٌځ ٳزخٽ 

 ًىٌ ٷخثڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ: كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كڄخى  - 

 ٍر٬ِ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ ٬ٗزش:٫ن 
ٍٳ٬و ڃَس اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ّوَؽ حهلل ٷٌڃخ ڃنظنْن ٷي ڃل٘ظيڂ حٿنخٍ -

 ر٘ٴخ٫ش حٿ٘خٳ٬ْن ٳْيهڀيڂ حٿـنش ٳْٔڄٌڅ حٿـينڄٌْڅ ٷخٽ كـخؽ حٿـينڄْْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كڄخى ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍر٬ِ رن  - 

 ٕ ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَه.كَح
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿظْخف ٷخٽ: - 
ٓڄ٬ض ٛوَح ّليع ٫ن ٓزْ٪ ٷخٽ: أٍٓڀٌنِ ڃن ڃخء اٿَ حٿټٌٳش حٗظَُ حٿيًحد ٳؤطْنخ -

ڃخ أنخ ٳؤطْظو ٳبًح ىٌ حٿټنخٓش ٳبًح ٍؿپ ٫ڀْو ؿڄ٪ ٷخٽ: ٳؤڃخ ٛخكزِ ٳخن٤ڀٶ اٿَ حٿيًحد ًأ
كٌّٴش ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ ٻخڅ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔؤٿٌنو ٫ن حٿوَْ 
ًأٓؤٿو ٫ن حٿَ٘ ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىپ ر٬ي ىٌح حٿوَْ َٗح ٻڄخ ٻخڅ ٷزڀو َٗ ٷخٽ ن٬ڂ 
ٷڀض: ٳڄخ حٿ٬ٜڄش ڃنو ٷخٽ: حٿْٔٲ أكٔذ أرٌ حٿظْخف ّٸٌٽ: حٿْٔٲ أكٔذ ٷخٽ: ٷڀض: ػڂ 

ٷخٽ: ػڂ طټٌڅ ىينش ٫ڀَ ىهن ٷخٽ: ٷڀض ػڂ ڃخًح ٷخٽ: ػڂ طټٌڅ ى٫خس حٿ٠ٚٿش ٷخٽ: ٳبڅ  ڃخًح
ٍأّض ٌّڃجٌ هڀْٴش حهلل ٳِ حٍٕٝ ٳخٿِڃو ًاڅ نيٺ ؿٔڄٺ ًأهٌ ڃخٿٺ ٳبڅ ٿڂ طَه ٳخىَد 
ٳِ حٍٕٝ ًٿٌ أڅ طڄٌص ًأنض ٫خٝ رـٌٽ ٗـَس ٷخٽ: ٷڀض ػڂ ڃخًح ٷخٽ: ػڂ ّوَؽ 

٬و ٷخٽ: رنيَ أً ٷخٽ: ڃخء ًنخٍ ٳڄن ىهپ نيَه ك٢ أؿَه حٿيؿخٽ ٷخٽ: ٷڀض ٳْڂ ّـِء رو ڃ
ًًؿذ ًٍُه ًڃن ىهپ نخٍه ًؿذ أؿَه ًك٢ ًٍُه ٷخٽ: ٷڀض ػڂ ڃخًح ٷخٽ ٿٌ أنظـض 

 ٳَٓخ ٿڂ طَٻذ ٳڀٌىخ كظَ طٸٌځ حٿٔخ٫ش.
ٷخٽ ٬ٗزش: ًكيػنِ أرٌ رَ٘ ٳِ آنخى ٿو ٫ن كٌّٴش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ  - 

 ڃخ ىينش ٫ڀَ ىهن ٷخٽ: ٷڀٌد ٙ ط٬ٌى ٫ڀَ ڃخ ٻخنض. ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ كيػنِ أرٌ حٿظْخف كيػنِ ٛوَ  - 

 رن ريٍ حٿ٬ـڀِ ٫ن ٓزْ٪ رن هخٿي حٿ٠ز٬ِ ٳٌٻَ ڃؼپ ڃ٬نخه ًٷخٽ:
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 ًك٢ أؿَه ًك٢ ًٍُه ٷخٽ: ًاڅ نيٺ ٧يَٹ ًأهٌ ڃخٿٺ.-
نِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٫ن أرِ حٿظْخف ٫ن ٛوَ ٫ن ٓزْ٪ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 رن هخٿي حٿ٠ز٬ِ ٳٌٻَه ًٷخٽ:
 ًاڅ نيٺ ٧يَٹ ًأٻپ ڃخٿٺ ًٷخٽ: ًك٢ أؿَه ًك٢ ًٍُه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن نَٜ رن ٫خٛڂ  - 

 حٿڀْؼِ ٫ن هخٿي رن هخٿي حٿْ٘ټَُ ٷخٽ:
ُڃخڅ ٳظلض طٔظَ كظَ ٷيڃض حٿټٌٳش ٳيهڀض حٿڄٔـي ٳبًح أنخ رلڀٸش ٳْيخ ٍؿپ  هَؿض-

ٛي٩ ڃن حٿَؿخٽ كٔن حٿؼَٰ ٬َّٱ ٳْو أنو ڃن ٍؿخٽ أىپ حٿلـخُ ٷخٽ: ٳٸڀض ڃن حٿَؿپ 
ٳٸخٽ حٿٸٌځ أًڃخ ط٬َٳو ٳٸڀض ٙ ٳٸخٿٌح ىٌح كٌّٴش رن حٿْڄخڅ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ٳٸخٽ: اڅ حٿنخّ ٻخنٌح ّٔؤٿٌڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳٸ٬يص ًكيع حٿٸٌځ
٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿوَْ ًٻنض أٓؤٿو ٫ن حٿَ٘ ٳؤنټَ ًٿٺ حٿٸٌځ ٫ڀْو ٳٸخٽ ٿيڂ انِ ٓؤهزَٻڂ 
رڄخ أنټَطڂ ڃن ًٿٺ ؿخء حٗٓٚځ كْن ؿخء ٳـخء أڃَ ٿْْ ٻؤڃَ حٿـخىڀْش ًٻنض ٷي أ٤٫ْض 

ٳټنض أٓؤٿو ٫ن حٿَ٘ ٳٸڀض ّخ ٳِ حٿٸَآڅ ٳيڄخ ٳټخڅ ٍؿخٽ ّـْئًڅ ٳْٔؤٿٌڅ ٫ن حٿوَْ 
ٌٍٓٽ حهلل أّټٌڅ ر٬ي ىٌح حٿوَْ َٗ ٻڄخ ٻخڅ ٷزڀو َٗ ٳٸخٽ ن٬ڂ ٷخٽ: ٷڀض: ٳڄخ حٿ٬ٜڄش ّخ 
ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: حٿْٔٲ ٷخٽ: ٷڀض: ًىپ ر٬ي ىٌح حٿْٔٲ رٸْش ٷخٽ: ن٬ڂ طټٌڅ اڃخٍس ٫ڀَ 

خڅ هلل ٌّڃجٌ ٳِ أٷٌحء ًىينش ٫ڀَ ىهن ٷخٽ: ٷڀض: ػڂ ڃخًح ٷخٽ: ػڂ طن٘ؤ ى٫خس حٿ٠ٚٿش ٳبڅ ٻ
حٍٕٝ هڀْٴش ؿڀي ٧يَٹ ًأهٌ ڃخٿٺ ٳخٿِڃو ًاٙ ٳڄض ًأنض ٫خٝ ٫ڀَ ؿٌٽ ٗـَس 
ٷخٽ: ٷڀض: ػڂ ڃخًح ٷخٽ: ّوَؽ حٿيؿخٽ ر٬ي ًٿٺ ڃ٬و نيَ ًنخٍ ڃن ًٷ٪ ٳِ نخٍه ًؿذ 
أؿَه ًك٢ ًٍُه ًڃن ًٷ٪ ٳِ نيَه ًؿذ ًٍُه ًك٢ أؿَه ٷخٽ: ٷڀض ػڂ ڃخًح ٷخٽ: ػڂ 

طٸٌځ حٿٔخ٫ش حٿٜي٩ ڃن حٿيؿخٽ حٿ٠َد ًٷٌٿو ٳڄخ حٿ٬ٜڄش  ّنظؾ حٿڄيَ ٳٚ َّٻذ كظَ
 ڃنو ٷخٽ: حٿْٔٲ ٻخڅ ٷظخىس ٬٠ّو ٫ڀَ حٿَىس حٿظِ ٻخنض ٳِ ُڃن أرِ رټَ.

ًٷٌٿو اڃخٍس ٫ڀَ أٷٌحء ًىينش ّٸٌٽ: ٛڀق ًٷٌٿو ٫ڀَ ىهن ّٸٌٽ ٫ڀَ ٰٟخثن ٷْپ ٿ٬زي 
 حٿَُحٵ ڃڄن حٿظٴَْٔ ٷخٽ: ٫ن ٷظخىس ٫ُڂ.

أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ: ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 
 ُّي رن ًىذ ّليع ٫ن كٌّٴش:

كيػنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رليّؼْن ٷي ٍأّض أكيىڄخ ًأنخ حنظ٨َ حٓهَ ٳٌٻَ -
 حٿليّغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ ٷظخىس ٫ن نَٜ رن ٫خٛڂ  - 
 ٪ رن هخٿي ٷخٽ:٫ن ٓزْ

 ٷيڃض حٿټٌٳش ُڃن ٳظلض طٔظَ ٳٌٻَ ڃؼپ ڃ٬نَ كيّغ ڃ٬ڄَ ًٷخٽ: ك٢ ًٍُه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ أرٌ رټخٍ كيػنِ هٚى رن ٫زي  - 

 حٿَكڄن أنو ٓڄ٪ أرخ حٿ٤ٴْپ ّليع أنو ٓڄ٪ كٌّٴش رن حٿْڄخڅ ّٸٌٽ:
ٻخنٌح ّٔؤٿٌڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن  ّخ أّيخ حٿنخّ أٙ طٔؤٿٌنِ ٳبڅ حٿنخّ-

حٿوَْ ًٻنض أٓؤٿو ٫ن حٿَ٘ اڅ حهلل ر٬غ نزْو ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ ٳي٫خ حٿنخّ ڃن حٿټٴَ 
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اٿَ حّٗڄخڅ ًڃن حٿ٠ٚٿش اٿَ حٿييٍ ٳخٓظـخد ڃن حٓظـخد ٳلَْ ڃن حٿلٶ ڃخ ٻخڅ ڃْظخ 
 ٳش ٫ڀَ ڃنيخؽ حٿنزٌس.ًڃخص ڃن حٿزخ٣پ ڃخ ٻخڅ كْخ ػڂ ًىزض حٿنزٌس ٳټخنض حٿوٚ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أرِ آلخٵ كيػنِ ڃن  - 
ٻخڅ ڃ٪ ٬ْٓي رن حٿ٬خٙ ٳِ ٯًِس ّٸخٽ ٿيخ: ٯًِس حٿو٘ذ ًڃ٬و كٌّٴش رن حٿْڄخڅ ٳٸخٽ 

 ٬ْٓي:
ٳؤڃَىڂ أّټڂ ٗيي ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿوٌٱ ٳٸخٽ كٌّٴش أنخ ٷخٽ: -

كٌّٴش ٳڀزٌٔح حٿٔٚف ػڂ ٷخٽ: اڅ ىخؿټڂ ىْؾ ٳٸي كپ ٿټڂ حٿٸظخٽ ٷخٽ: ٳٜڀَ ربكيٍ 
حٿ٤خثٴظْن ٍٻ٬ش ًحٿ٤خثٴش حٕهٍَ ڃٌحؿيش حٿ٬يً ػڂ حنَٜٱ ىئٙء ٳٸخڃٌح ڃٸخځ أًٿجٺ 

 ًؿخء أًٿجٺ ٳٜڀَ ريڂ ٍٻ٬ش أهٍَ ػڂ ٓڀڂ ٫ڀْيڂ.
نٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ىڄخځ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ڃ - 

 حٿلَع ٷخٽ: ٻنخ ڃ٪ كٌّٴش ٳڄَ ٍؿپ ٳٸخٿٌح:
اڅ ىٌح ّزڀٮ حٕڃَحء حٕكخىّغ ٳٸخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ -

 ّيهپ حٿـنش ٷظخص.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٫زي حٿـزخٍ رن حٿ٬زخّ حٿ٘خڃِ ٫ن أرِ  - 

 زي حٿـزخٍ أٍحه ٫ن ىِّپ ٷخٽ:ٷْْ ٷخٽ ٫
ٷخځ كٌّٴش ه٤ْزخ ٳِ ىحٍ ٫خڃَ رن كن٨ڀش ٳْيخ حٿظڄْڄِ ًحٿڄ٠َُ ٳٸخٽ: ٿْؤطْن ٫ڀَ -

ڃ٠َ ٌّځ ٙ ّي٫ٌڅ هلل ٫زيح ٬ّزيه اٙ ٷظڀٌه أً ٿ٠َْرن َٟرخ ٙ ّڄن٬ٌڅ ًنذ طڀ٬ش أً 
 أٷٌٽ ٬ّنِ أٓٴپ طڀ٬ش ٳٸْپ ّخ أرخ ٫زي حهلل طٸٌٽ ىٌح ٿٸٌڃٺ أً ٿٸٌځ أنض ٬ّنِ ڃنيڂ ٷخٽ ٙ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  -اٙ ڃخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ. 
ُّي رن حٿلزخد أنزؤنخ آَحثْپ أهزَنِ ڃَْٔس رن كزْذ ٫ن حٿڄنيخٽ ٫ن ٍُ رن كزْٖ 

 ٫ن كٌّٴش ٷخٽ: ٷخٿض ٿِ أڃِ:
ڃنٌ ٻٌح ًٻٌح ٷخٽ:  ڃظَ ٫ييٹ رخٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳٸڀض: ڃخ ٿِ رو ٫يي-

ٳيڄض رِ ٷڀض ّخ أڃو ى٫ْنِ كظَ أًىذ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٚ أى٫و كظَ 
ّٔظٰٴَ ٿِ ًّٔظٰٴَ ٿٺ ٷخٽ: ٳـجظو ٳٜڀْض ڃ٬و حٿڄَٰد ٳڀڄخ ٷ٠َ حٿٜٚس ٷخځ ّٜڀِ 

 ٳڀڂ ِّٽ ّٜڀِ كظَ ٛڀَ حٿ٬٘خء ػڂ هَؽ.
حٿٜڄي كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي - 

 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نَ٘د ٳِ آنْش حٿٌىذ ًحٿٴ٠ش ًأڅ نؤٻپ ٳْيخ -

 ًأڅ نڀزْ حٿلََّ ًحٿيّزخؽ ًٷخٽ: ىِ ٿيڂ ٳِ حٿينْخ ًٿټڂ ٳِ حٓهَس.
ـخؽ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫خرْ ٫ن أرْو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ك - 

 ٫ن كٌّٴش ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 ڃن ١َٗ ٕهْو ٣َٗخ ٙ َّّي أڅ ّٴِ ٿو رو ٳيٌ ٻخٿڄيٿِ ؿخٍه اٿَ ٯَْ ڃن٬ش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ كيػنخ أرٌ ڃخٿٺ ٬ٓي رن ٣خٍٵ  - 

كَحٕ ٫ن كٌّٴش رن حٿْڄخڅ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  حٕٗـ٬ِ كيػنِ ٍر٬ِ رن
 ٫ڀْو ًٓڀڂ:
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ٕنخ أ٫ڀڂ رڄخ ڃ٪ حٿيؿخٽ ڃن حٿيؿخٽ ڃ٬و نيَحڅ ّـَّخڅ أكيىڄخ ٍأُ حٿ٬ْن ڃخء أرْٞ -
ًحٓهَ ٍأُ حٿ٬ْن نخٍ طؤؿؾ ٳبڃخ أىٍٻن أكيح ڃنټڂ ٳڀْؤص حٿنيَ حٿٌُ َّحه نخٍح ًٿْٰڄٞ 

اڅ حٿيؿخٽ ڃڄٌٔف حٿ٬ْن حٿٍَْٔ ٫ڀْيخ ٧ٴَس ػڂ ٿ٤ْؤ٣ت ٍأٓو ٳڀَْ٘د ٳبنو رخٍى ً
 ٯڀ٨ْش ًٳْو ڃټظٌد رْن ٫ْنْو ٻخٳَ ّٸَإه ٻپ ڃئڃن ٻخطذ ًٯَْ ٻخطذ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ أرٌ ڃخٿٺ ٫ن ٍر٬ِ رن كَحٕ ٫ن كٌّٴش: - 
ڀڂ أّټڂ أنو ٷيځ ڃن ٫ني ٫ڄَ ٷخٽ: ٿڄخ ؿڀٔنخ اٿْو ّٔؤٽ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-

ٓڄ٪ ٷٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٴظن ٷخٿٌح: نلن ٓڄ٬نخه ٷخٽ: ٿ٬ڀټڂ ط٬نٌڅ 
ٳظنش حٿَؿپ ٳِ أىڀو ًڃخٿو ٷخٿٌح: أؿپ ٷخٽ: ٿٔض ٫ن طڀٺ أٓؤٽ طڀٺ طټٴَىخ حٿٜٚس 
ًحٿٌٜځ ًحٿٜيٷش ًٿټن أّټڂ ٓڄ٪ ٷٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٴظن حٿظِ 

خٽ: ٳؤٓټض حٿٸٌځ ٳ٨ننض أنو اّخُ َّّي ٷخٽ: ٷڀض: أنخ ًحٹ ٷخٽ: أنض هلل طڄٌؽ ڃٌؽ حٿزلَ ٷ
أرٌٹ ٷخٽ: ٷڀض ط٬َٝ حٿٴظن ٫ڀَ حٿٸڀٌد ٫َٝ حٿلَْٜ ٳؤُ ٷڀذ أنټَىخ نټظض ٳْو 
نټظش ر٠ْخء ًأُ ٷڀذ أرَ٘ ريخ نټظض ٳْو نټظش ٌٓىحء كظَ طَْٜ حٿٸڀٌد ٫ڀَ ٷڀزْن 

ًحٍٕٝ ًحٓهَ أٌٓى ڃَري ٻخٿټٌُ أرْٞ ڃؼپ حٿٜٴخ ٙ ٠َّه ٳظنش ڃخ ىحڃض حٿٔڄٌحص 
ڃوـْخ ًأڃخٽ ٻٴو ٙ ٬َّٱ ڃ٬ًَٳخ ًٙ ّنټَ ڃنټَح اٙ ڃخ أَٗد ڃن ىٌحه ًكيػظو أڅ 
رْنو ًرْنيخ رخرخ ڃٰڀٸخ ٌّٗٺ أڅ ّټَٔ ٻَٔح ٷخٽ ٫ڄَ: ٻَٔح ٙ أرخ ٿٺ ٷخٽ: ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ: 

أڅ ًٿٺ حٿزخد  ٳڀٌ أنو ٳظق ٻخڅ ٿ٬ڀو أڅ ٬ّخى ٳْٰڀٶ ٷخٽ: ٷڀض ٙ رپ ٻَٔح ٷخٽ: ًكيػظو
 ٍؿپ ّٸظپ أً ّڄٌص كيّؼخ ٿْْ رخٕٯخٿ٢ْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ أرٌ ڃخٿٺ كيػنِ ٍر٬ِ رن  - 
 هَحٕ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ٔظلِ حٿڄ٬ًَٱ ٻڀو ٛيٷش ًاڅ آهَ ڃخ ط٬ڀٶ رو أىپ حٿـخىڀْش ڃن ٻٚځ حٿنزٌس اًح ٿڂ ط-
 ٳخٳ٬پ ڃخ ٗجض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ َّٗٺ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫خٛڂ رن أرِ  - 
 حٿنـٌى ٫ن ٍُ رن كزْٖ ٷخٽ: ٷڀض: ٬ّنِ ٿلٌّٴش:

ّخ أرخ ٫زي حهلل طٔلَص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷڀض: أٻخڅ حٿَؿپ -
 اٙ أڅ حٿ٘ڄْ ٿڂ ط٤ڀ٪.ّزَٜ ڃٌحٷ٪ نزڀو ٷخٽ: ن٬ڂ ىٌ حٿنيخٍ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫خٛڂ رن  - 
 رييٿش ٫ن ٍُ رن كزْٖ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:

ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ ٓټش ڃن ٓټٺ حٿڄيّنش أنخ ڃلڄي ًأنخ أكڄي -
 ًحٿلخَٗ ًحٿڄٸٴِ ًنزِ حٿَكڄش.

هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄًَ رن ٫خٛڂ ٫ن كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي كيػنخ ٫زي ح - 
 ٫ن حٿلٔن ٫ن ؿنيد ٫ن كٌّٴش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٙ ّنزِٰ ٿڄٔڀڂ أڅ ٌّٽ نٴٔو ٷْپ ًٻْٲ ٌّٽ نٴٔو ٷخٽ: ّظ٬َٝ ڃن حٿزٚء ٿڄخ ٙ ٤ّْٶ.-
رٌ رټَ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرِ ًحثپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ أ - 

 ٷخٽ: ٷخٽ كٌّٴش:
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رْنڄخ أنخ أڃِ٘ ٳِ ٣َّٶ حٿڄيّنش ٷخٽ: اًح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄِ٘ ٳٔڄ٬ظو -
 ّٸٌٽ: أنخ ڃلڄي ًأنخ أكڄي ًنزِ حٿَكڄش ًنزِ حٿظٌرش ًحٿلخَٗ ًحٿڄٸٴِ ًنزِ حٿڄٚكڂ.

خ آَحثْپ ٫ن حٿلټڂ رن ٫ظْزش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أنزؤن - 
 كيػنِ حٿڄَْٰس رن كٌٱ ٫ن كٌّٴش:

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أَٗٹ رْن حٿڄٔڀڄْن حٿزٸَس ٫ن ٓز٬ش.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٍُ ٫ن كٌّٴش: - 
ٓڀڂ ٫ني كـخٍس حٿڄَحء ٳٸخٽ: ّخ أڅ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٿٸِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

ؿزَّپ انِ أٍٓڀض اٿَ أڃش أڃْش اٿَ حٿْ٘ن ًحٿ٬ـٌُ ًحٿٰٚځ ًحٿـخٍّش ًحٿْ٘ن حٿٌُ ٿڂ 
 ّٸَأ ٻظخرخ ٷ٢ ٳٸخٽ: اڅ حٿٸَآڅ أنِٽ ٫ڀَ ٓز٬ش أكَٱ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃٔڀڂ كيػنخ ّلَْ رن  - 
 َ ٷخٽ:٫زي حهلل حٿـخر

ٛڀْض هڀٲ ٫َْٔ ڃٌٿَ ٿلٌّٴش رخٿڄيحثن ٫ڀَ ؿنخُس ٳټزَ هڄٔخ ػڂ حٿظٴض اٿْنخ ٳٸخٽ: ڃخ -
ًىڄض ًٙ نْٔض ًٿټن ٻزَص ٻڄخ ٻزَ ڃٌُٙ ًًٿِ ن٬ڄظِ كٌّٴش رن حٿْڄخڅ ٛڀَ ٫ڀَ 
ؿنخُس ًٻزَ هڄٔخ ػڂ حٿظٴض اٿْنخ ٳٸخٽ ڃخ نْٔض ًٙ ًىڄض ًٿټن ٻزَص ٻڄخ ٻزَ ٌٍٓٽ 

 ٓڀڂ ٛڀَ ٫ڀَ ؿنخُس ٳټزَ هڄٔخ.حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى كيػنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن  - 

 حٿْ٘ټَُ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ: ٷڀض:
ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىپ ر٬ي ىٌح حٿوَْ َٗ ٻڄخ ٻخڅ ٷزڀو َٗ ٷخٽ: ّخ كٌّٴش حٷَأ ٻظخد حهلل -

٫ڀڄض أنو اڅ ٻخڅ هَْح حطز٬ظو ًح٫ڄپ رڄخ ٳْو ٳؤ٫َٝ ٫نِ ٳؤ٫يص ٫ڀْو ػٚع ڃَحص ً
ًاڅ ٻخڅ َٗح حؿظنزظو ٳٸڀض: ىپ ر٬ي ىٌح حٿوَْ ڃن َٗ ٷخٽ: ن٬ڂ ٳظنش ٫ڄْخء ٫ڄخء ٛڄخء 

 ًى٫خس ٟٚٿش ٫ڀَ أرٌحد ؿينڂ ڃن أؿخريڂ ٷٌٳٌه ٳْيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ن ڃييُ ٫ن ًحٛپ ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن  - 

 كٌّٴش:
 ن ٍُ ٫ن كٌّٴش:ػنخ كڄخى ٫ن ٫خٛڂ ٫

أڅ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٿٸِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ني كـخٍس حٿڄَحء ٳٸخٽ: ّخ -
ؿزَّپ انِ أٍٓڀض اٿَ أڃش أڃْش اٿَ حٿْ٘ن ًحٿ٬ـٌُ ًحٿٰٚځ ًحٿـخٍّش ًحٿْ٘ن حٿٌُ ٿڂ 

 ّٸَأ ٻظخرخ ٷ٢ ٳٸخٽ: اڅ حٿٸَآڅ أنِٽ ٫ڀَ ٓز٬ش أكَٱ.
نخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃٔڀڂ كيػنخ ّلَْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 ٫زي حهلل حٿـخرَ ٷخٽ:
ٛڀْض هڀٲ ٫َْٔ ڃٌٿَ ٿلٌّٴش رخٿڄيحثن ٫ڀَ ؿنخُس ٳټزَ هڄٔخ ػڂ حٿظٴض اٿْنخ ٳٸخٽ: ڃخ -

ًىڄض ًٙ نْٔض ًٿټن ٻزَص ٻڄخ ٻزَ ڃٌُٙ ًًٿِ ن٬ڄظِ كٌّٴش رن حٿْڄخڅ ٛڀَ ٫ڀَ 
ٳٸخٽ ڃخ نْٔض ًٙ ًىڄض ًٿټن ٻزَص ٻڄخ ٻزَ ٌٍٓٽ  ؿنخُس ًٻزَ هڄٔخ ػڂ حٿظٴض اٿْنخ

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٫ڀَ ؿنخُس ٳټزَ هڄٔخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى كيػنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن  - 

 حٿْ٘ټَُ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ: ٷڀض:
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ٌّٴش حٷَأ ٻظخد حهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىپ ر٬ي ىٌح حٿوَْ َٗ ٻڄخ ٻخڅ ٷزڀو َٗ ٷخٽ: ّخ ك-
ًح٫ڄپ رڄخ ٳْو ٳؤ٫َٝ ٫نِ ٳؤ٫يص ٫ڀْو ػٚع ڃَحص ٫ًڀڄض أنو اڅ ٻخڅ هَْح حطز٬ظو 
ًاڅ ٻخڅ َٗح حؿظنزظو ٳٸڀض: ىپ ر٬ي ىٌح حٿوَْ ڃن َٗ ٷخٽ: ن٬ڂ ٳظنش ٫ڄْخء ٫ڄخء ٛڄخء 

 ًى٫خس ٟٚٿش ٫ڀَ أرٌحد ؿينڂ ڃن أؿخريڂ ٷٌٳٌه ٳْيخ.
٫زي حٿٜڄي ٫ن ڃييُ ٫ن ًحٛپ ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 كٌّٴش:
أنو رڀٰو أڅ ٍؿٚ ّنڂ حٿليّغ ٳٸخٽ ٿلٌّٴش: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: -

 ٙ ّيهپ حٿـنش نڄخځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ أرِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٫خٛڄخ ٫ن  - 

 ٍُ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿٸْخڃش َٗحرو أٗي رْخٟخ ڃن حٿڀزن ًأكڀَ ڃن اڅ كٌٝ ڃلڄي ٛ-

 حٿ٬ٔپ ًأرَى ڃن حٿؼڀؾ ًأ٣ْذ ٍّلخ ڃن حٿڄٔٺ ًاڅ آنْظو ٫يى نـٌځ حٿٔڄخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ ٻؼَْ رن أرِ ٻؼَْ كيػنخ ٍر٬ِ رن  - 

 كَحٕ ٫ن كٌّٴش:
و كٌّٴش ڃخ ٳ٬پ ٷٌڃٺ ٷخٽ: ٷڀض ٫ن أُ رخٿيڂ طٔؤٽ ٷخٽ: ڃن هَؽ أنو أطخه رخٿڄيحثن ٳٸخٽ ٿ-

ڃنيڂ اٿَ ىٌح حٿَؿپ ٬ّنِ ٫ؼڄخڅ ٷخٽ: ٷڀض ٳٚڅ ًٳٚڅ ًٳٚڅ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن هَؽ ڃن حٿـڄخ٫ش ًحٓظٌٽ حٗڃخٍس ٿٸِ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٙ 

 ًؿو ٿو ٫نيه.
نخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ أرٌ آَحثْپ كيػنخ حٿلټڂ رن ٫ظْزش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 ٫ن حٿڄَْٰس رن كٌٱ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
 َٗٹ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـظو رْن حٿڄٔڀڄْن ٳِ حٿزٸَس ٫ن ٓز٬ش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٓڀْڂ  - 

 ٷخٽ:رن ٫زي حٿٔڀٌٿِ 
ٻنخ ڃ٪ ٬ٓي رن حٿ٬خٙ ر٤زَٓظخڅ ًڃ٬و نٴَ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٳٸخٽ: أّټڂ ٛڀَ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿوٌٱ ٳٸخٽ كٌّٴش أنخ 
ٳؤڃَ أٛلخرٺ ّٸٌڃٌڅ ٣خثٴظْن ٣خثٴش هڀٴٺ ٣ًخثٴش ربُحء حٿ٬يً ٳظټزَ ًّټزًَڅ ؿڄ٬ْخ ػڂ 

طَٳ٪ ٳَْٳ٬ٌڅ ؿڄ٬ْخ ػڂ طٔـي ًّٔـي ڃ٬ٺ حٿ٤خثٴش حٿظِ طڀْٺ  طَٻ٪ ٳَْٻ٬ٌڅ ؿڄ٬ْخ ػڂ
ًحٿ٤خثٴش حٿظِ ربُحء حٿ٬يً ٷْخځ ربُحء حٿ٬يً ٳبًح ٍٳ٬ض ٍأٓٺ ڃن حٿٔـٌى ّٔـيًڅ ػڂ 
ّظؤهَ ىئٙء ًّظٸيځ حٓهًَڅ ٳٸخڃٌح ٳِ ڃٜخٳيڂ ٳظَٻ٪ ٳَْٻ٬ٌڅ ؿڄ٬ْخ ػڂ طٔـي ٳظٔـي 

ء حٿ٬يً ٳبًح ٍٳ٬ض ٍأٓٺ ڃن حٿٔـٌى حٿ٤خثٴش حٿظِ طڀْٺ ًحٿ٤خثٴش حٕهٍَ ٷخثڄش ربُح
ٓـيًح ػڂ ٓڀڄض ًٓڀڂ ر٠٬يڂ ٫ڀَ ر٬ٞ ًطؤڃَ أٛلخرٺ اڅ ىخؿيڂ ىْؾ ڃن حٿ٬يً ٳٸي 

 كپ ٿيڂ حٿٸظخٽ ًحٿټٚځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ كزْذ رن ٓڀْڂ حٿ٬زِٔ ٫ن رٚٽ  - 

 حٿ٬زِٔ ٫ن كٌّٴش:
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طئًنٌح رو أكيح انِ أهخٱ أڅ ّټٌڅ ن٬ْخ انِ ٓڄ٬ض  أنو ٻخڅ اًح ڃخص ٿو ڃْض ٷخٽ: ٙ-
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيِ ٫ن حٿن٬ِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄَ رن ڃلڄي ٫ن ٫ڄَ  - 
 ڃٌٿَ ٫ٴَس ٫ن ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ـٌٓخ ًڃـٌّ ىٌه حٕڃش حٿٌّن ّٸٌٿٌڅ ٙ ٷيٍ ٳڄن ڃَٝ ڃنيڂ ٳٚ ط٬ٌىًه اڅ ٿټپ أڃش ڃ-
 ًڃن ڃخص ڃنيڂ ٳٚ ط٘ييًه ًىڂ ٬ْٗش حٿيؿخٽ كٸخ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ ّڀلٸيڂ رو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ ڃلڄي رن ؿخرَ ٫ن ٫ڄَ رن ڃَس  - 
 ٫ن أرِ حٿزوظَُ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ؿنخُس ٳڀڄخ أنظيْنخ اٿَ حٿٸزَ ٷ٬ي ٫ڀَ ٗٸظو ٳـ٬پ ٻنخ ڃ٪ -
َّى رَٜه ٳْو ػڂ ٷخٽ: ٢ٰ٠ّ حٿڄئڃن ٳْو ٤ٰٟش طًِٽ ڃنيخ كڄخثڀو ًّڄٖ ٫ڀَ حٿټخٳَ 
نخٍح ػڂ ٷخٽ أٙ أهزَٻڂ رَ٘ ٫زخى حهلل حٿٴ٦ حٿڄٔظټزَ أٙ أهزَٻڂ روَْ ٫زخى حهلل حٿ٬٠ْٲ 

 ٌ أٷٔڂ ٫ڀَ حهلل ٕرَ حهلل ٷٔڄو.حٿڄٔظ٬٠ٲ ًً حٿ٤ڄَّن ٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ: كيػنِ ٬ٗزش ٫ن كْٜن ٷخٽ:  - 

 ٓڄ٬ض أرخ ًحثپ ّليع ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷخځ اٿَ حٿظيـي ٌّ٘ٙ ٳخه رخٿٌٔحٹ.-
أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ - 

 ٍر٬ِ رن كَحٕ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ:
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أًٍ اٿَ ٳَحٗو ٷخٽ: رخٓڄٺ حٿڀيڂ أڃٌص ًأكْخ ًاًح -

 حٓظْٸ٦ ٷخٽ: حٿلڄي هلل حٿٌُ أكْخنخ ر٬يڃخ أڃخطنخ ًاٿْو حٿنٌٍ٘.
أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ: ٻخڅ أرٌ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ: - 

 اىٍّْ ٫خثٌ حهلل رن ٫زي حهلل حٿوٌٙنِ ّٸٌٽ:
ٓڄ٬ض كٌّٴش رن حٿْڄخڅ ّٸٌٽ ًحهلل انِ ٫ٕڀڂ رټپ ٳظنش ًىِ ٻخثنش ٳْڄخ رْنِ ًرْن حٿٔخ٫ش -

ًڃخ رِ أڅ ّټٌڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أَٓ اٿِ ٳِ ًٿٺ ْٗجخ ٿڂ ّليع ٯَُْ رو 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًىٌ ّليع ڃـڀٔخ أنخ ٳْيڂ ٫ن حٿٴظن ٷخٽ ًىٌ ًٿټن حٿنزِ ٛڀَ حهلل

٬ّيىخ: ڃنين ػٚع ٙ ّټيڅ ٌٍّڅ ْٗجخ ًڃنين ٳظن ٻَّخف حٿْٜٲ ڃنيخ ٰٛخٍ ًڃنيخ ٻزخٍ 
 ٷخٽ كٌّٴش ٳٌىذ أًٿجٺ حٿَى٢ ٻڀيڂ ٯَُْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس رن كڄْي كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن كٌّٴش  - 
 خٽ:ٷ
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٷخځ ڃن حٿڀْپ ٌّ٘ٙ ٳخه رخٿٌٔحٹ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ٜذ رن ٓٚځ كيػنخ حٕؿڀق ٫ن ٷْْ رن أرِ ڃٔڀڂ  - 

 ٫ن ٍر٬ِ رن كَحٕ ٷخٽ: ٓڄ٬ض كٌّٴش ّٸٌٽ:
ًٓز٬ش ًط٬ٔش  َٟد ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃؼخٙ ًحكي ًػٚػش ًهڄٔش-

ًأكي ٫َ٘ ٷخٽ: ٳ٠َد ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنيخ ڃؼٚ ًطَٹ ٓخثَىخ ٷخٽ: 
اڅ ٷٌڃخ ٻخنٌح أىپ ٬ٟٲ ًڃٔټنش ٷخطڀيڂ أىپ طـزَ ٫ًيى ٳؤ٧يَ حهلل أىپ حٿ٬٠ٲ ٫ڀْيڂ 

 ٳ٬ڄيًح اٿَ ٫يًىڂ ٳخٓظ٬ڄڀٌىڂ ًٓڀ٤ٌىڂ ٳؤٓو٤ٌح حهلل ٫ڀْيڂ اٿَ ٌّځ ّڀٸٌنو.



   

 

 

Page 544 of 605 

 الجزءالخامس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

 كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ٜذ رن ٓٚځ كيػنخ حٕؿڀق ٫ن ن٬ْڂ رن أرِ ىني كيػنخ ٫زي حهلل - 
٫ن ٍر٬ِ رن كَحٕ ٷخٽ: ؿڀٔض اٿَ كٌّٴش رن حٿْڄخڅ ًاٿَ أرِ ڃ٬ٌٔى حٕنٜخٍُ ٷخٽ 

 أكيىڄخ ٿٔهَ:
كيع ڃخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٙ رپ كيع أنض ٳليع أكيىڄخ -

ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ّئطَ رَؿپ ٛخكزو ًٛيٷو حٓهَ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٍ
ٌّځ حٿٸْخڃش ٳْٸٌٽ حهلل حن٨ًَح ٳِ ٫ڄڀو ٳْٸٌٽ ٍد ڃخ ٻنض أ٫ڄپ هَْح ٯَْ أنو ٻخڅ ٿِ 
ڃخٽ ًٻنض أهخٿ٢ حٿنخّ ٳڄن ٻخڅ ڃٌَٓح َّٔص ٫ڀْو ًڃن ٻخڅ ڃ٬َٔح أن٨َطو اٿَ 

ٌٽ حهلل ٛڀَ ڃَْٔس ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ أنخ أكٶ ڃن َّٔ ٳٰٴَ ٿو ٳٸخٽ: ٛيٷض ٓڄ٬ض ٍٓ
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ىٌح ػڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ّئطَ ٌّځ 
حٿٸْخڃش رَؿپ ٷي ٷخٽ ٕىڀو اًح أنخ ڃض ٳؤكَٷٌنِ ػڂ ح٣لنٌنِ ػڂ حٓظٸزڀٌح رِ ٍّلخ ٫خٛٴخ 

ٽ ٳخًًٍنِ ٳْـڄ٬و حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ٳْٸٌٽ ٿو ِٿَڂ ٳ٬ڀض ٷخٽ: ڃن هْ٘ظٺ ٷخ
 ٳْٰٴَ ٿو ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ كيػنخ ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن ٫زي  - 
 حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٷخٽ:

ٻنض ڃ٪ كٌّٴش رن حٿْڄخڅ رخٿڄيحثن ٳخٓظٔٸَ ٳؤطخه ىىٸخڅ ربنخء ٳَڃخه رو ڃخ ّؤٿٌ أڅ ّْٜذ -
ٿٌٙ أنِ طٸيڃض اٿْو ڃَس أً ڃَطْن ٿڂ أٳ٬پ رو ىٌح اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  رو ًؿيو ػڂ ٷخٽ:

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيخنخ أڅ نَ٘د ٳِ آنْش حٿٌىذ ًحٿٴ٠ش ًأڅ نڀزْ حٿلََّ ًحٿيّزخؽ ٷخٽ: 
 ىٌ ٿيڂ ٳِ حٿينْخ ًٿنخ ٳِ حٓهَس.

 ىٌح آهَ كيّغ كٌّٴش رن حٿْڄخڅ ٍِٟ حهلل ٫نو.
 ڀْو ًٓڀڂ.كيّغ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٓڄ٬ظو ًكيُ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ ٫ن ٫خٛڂ رن ٻڀْذ  - 
 ٫ن أرْو ٫ن ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٷخٽ:

هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ؿنخُس ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ًأنخ ٯٚځ ڃ٪ -
ٿلخٳَ ًّٸٌٽ: أرِ ٳـڀْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ كٴَْس حٿٸزَ ٳـ٬پ ٌِّٛ ح

 أًٓ٪ ڃن ٷزپ حٿَأّ ًأًٓ٪ ڃن ٷزپ حٿَؿڀْن ٿَد ٫ٌٵ ٿو ٳِ حٿـنش.
 كيّغ ٍؿپ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٔٚځ رن كَد كيػنِ ِّّي رن ٫زي حٿَكڄن  - 
حٿيحٙنِ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء حُٕىُ ٫ن كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٛڀَ
اًح حؿظڄ٪ حٿيح٫ْخڅ ٳؤؿذ أٷَريڄخ رخرخ ٳبڅ أٷَريڄخ رخرخ أٷَريڄخ ؿٌحٍح ٳبًح ٓزٶ أكيىڄخ -

 ٳؤؿذ حٿٌُ ٓزٶ.
 كيّغ ٍؿپ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃخٿٺ ٫ن ٓڄِ ٫ن أرِ  - 
 ٿَكڄن ٫ن ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:رټَ رن ٫زي ح
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أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حٿٔٚځ ٍإُ رخٿ٬َؽ ًىٌ ّٜذ ٫ڀَ ٍأٓو ڃخء ًىٌ ٛخثڂ ڃن -
 حٿلَ أً ڃن حٿ٤٬ٖ.

 كيّغ ٍؿپ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:٫ٌٱ ٫ن ٍؿپ ڃن 
أڅ ٍؿٚ ٷخٽ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَنِ رټڀڄخص أ٫ْٖ رين ًٙ طټؼَ ٫ڀِ -

 ٳؤنَٔ ٷخٽ: حؿظنذ حٿ٠ٰذ ػڂ أ٫خى ٫ڀْو ٳٸخٽ: حؿظنذ حٿ٠ٰذ.
 كيّغ حٿلټڂ رن ٓٴْخڅ أً ٓٴْخڅ رن حٿلټڂ ٍِٟ حهلل ٫نو.

٬ْي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ًزي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٓ - 
أنزؤنخ ٓٴْخڅ ًُحثيس ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي ٫ن حٿلټڂ رن ٓٴْخڅ أً ٓٴْخڅ رن حٿلټڂ ٷخٽ 

 ٫زي حٿَكڄن ٳِ كيّؼو:
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٽ ًطٌٟؤ ًن٠ق ٳَؿو رخٿڄخء ًٷخٽ ّلَْ ٳِ -

 و.كيّؼو اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٽ ًن٠ق ٳَؿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي  - 

 ٫ن ٍؿپ ڃن ػٸْٲ ًىٌ حٿلټڂ رن ٓٴْخڅ أً ٓٴْخڅ رن حٿلټڂ ٷخٽ:
 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٽ ػڂ ن٠ق ٳَؿو.-
أىپ حٿلټڂ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٷخٽ: ٓؤٿض - 

 ٓٴْخڅ ٳٌٻًَح أنو ٿڂ ّيٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن:
ًًٍحه ٬ٗزش ًًىْذ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي ٫ن حٿلټڂ رن ٓٴْخڅ ٫ن أرْو أنو ٍأٍ -

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ٯَْىڄخ: ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي ٫ن حٿلټڂ رن ٓٴْخڅ 
و ًٓڀڂ ًًٻَه ًٷخٽ ٫زي حهلل ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه ٷخٽ: ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

كيػنخ ٬ّڀَ رن ٫زْي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي ٫ن حٿلټڂ رن ٓٴْخڅ أً ٓٴْخڅ 
 رن حٿلټڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٽ ػڂ ن٠ق ٳَؿو.

ىي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخ - 
 ٫ن ٍؿپ ڃن ػٸْٲ ًىٌ حٿلټڂ رن ٓٴْخڅ أً ٓٴْخڅ رن حٿلټڂ ٷخٽ:

 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٽ ػڂ ن٠ق ٳَؿو.-
 كيّغ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ؿََّ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي  - 
 ٫ڀَ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ڃن أٛلخد حٿٌَٓٽ ٷخٽ:ٷخٽ: ىهڀض أنخ ًّلَْ رن ؿ٬يس 

ًٻًَح ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٌٙس ٿزنِ ٫زي حٿڄ٤ڀذ ٳٸخٽ: انيخ طٸٌځ حٿڀْپ -
ًطٌٜځ حٿنيخٍ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿټنِ أنخ أنخځ ًأٛڀِ ًأٌٛځ 

ٿټپ ٫ڄپ َٗس ػڂ  ًأٳ٤َ ٳڄن حٷظيٍ رِ ٳيٌ ڃنِ ًڃن ٍٯذ ٫ن ٓنظِ ٳڀْْ ڃنِ اڅ
 ٳظَس ٳڄن ٻخنض ٳظَطو اٿَ ري٫ش ٳٸي ٟپ ًڃن ٻخنض ٳظَطو اٿَ ٓنش ٳٸي حىظيٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫زي  - 
 حٿَكڄن رن ٓڀڄش حٿوِح٫ِ ٫ن ٫ڄو ٷخٽ:
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طٰيّنخ ٳٸخٽ: أٛڄظڂ ىٌح ٯيًنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛزْلش ٫خٌٍٗحء ًٷي -
 حٿٌْځ ٷخٽ: ٷڀنخ ٷي طٰيّنخ ٷخٽ: ٳخطڄٌح رٸْش ٌّڃټڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن كٔنخء رنض ڃ٬خًّش ڃن رنِ  - 
 َّٛڂ ٷخٿض: كيػنخ ٫ڄِ ٷخٽ: ٷڀض:

ِ حٿـنش ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃن ٳِ حٿـنش ٷخٽ: حٿنزِ ٳِ حٿـنش ًحٿ٘يْي ٳِ حٿـنش ٷخٽ: ًحٿ٘يْي ٳ-
 ًحٿڄٌٿٌى ًحٿٌٿْيس.

 كيّغ ًُ ڃوڄَ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن كٔخڅ رن ٤٫ْش ٫ن هخٿي  - 

رن ڃ٬يحڅ ٫ن ًُ ڃوڄَ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ض حٿنزِ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

ْٜٓخٿلټڂ حٿًَځ ٛڀلخ آڃنخ ػڂ طًِٰىڂ ٯًِح ٳظنًَٜڅ ًطٔڀڄٌڅ ًطٰنڄٌڅ ػڂ -
طنَٜٳٌڅ كظَ طنِٿٌڅ رڄَؽ ًُ طڀٌٽ ٳَْٳ٪ ٍؿپ ڃن حٿنَٜحنْش ٛڀْزخ ٳْٸٌٽ: ٯڀذ 
حٿٜڀْذ ٳ٠ْٰذ ٍؿپ ڃن حٿڄٔڀڄْن ٳْٸٌځ اٿْو ٳْيٷو ٳ٬ني ًٿٺ ّٰيٍ حٿًَځ ًّـظڄ٬ٌڅ 

 ٌڅ ػڂ طنَٜٳٌڅ.ٿڀڄڀلڄش ًٷخٽ ًٍف ڃَس ًطٔڀڄٌڅ ًطٰنڄٌڅ ًطٸْڄ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى كيػنخ ڃـخٿي  - 

 رن ٬ْٓي كيػنِ حٿ٬٘زِ ٷخٽ: ٓؤٿض حرن ٫ڄَ ٷڀض:
حٿـًٍِ ًحٿزٸَس طـِة ٫ن ٓز٬ش ٷخٽ ٷخٽ: ّخ ٬ٗزِ ًٿيخ ٓز٬ش أنٴْ ٷخٽ: ٷڀض اڅ -

٫ڀْو ًٓڀڂ ٓن حٿـًٍِ ًحٿزٸَس ٫ن أٛلخد ڃلڄي ٫ِّڄٌڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٓز٬ش ٷخٽ: ٳٸخٽ حرن ٫ڄَ ٿَؿپ أٻٌحٹ ّخ ٳٚڅ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ڃخ ٬َٗص ريٌح.

 .كيّغ أهض ڃ٬ٌٔى رن حٿ٬ـڄخء ٫ن أرْيخ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي ٬ّنِ حرن أرِ كزْذ ٫ن  - 

رن ٣ڀلش رن ِّّي رن ٍٻخنش أڅ هخٿظو أهض ڃ٬ٌٔى رن  ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن ڃلڄي
 حٿ٬ـڄخء كيػظو:

أڅ أرخىخ ٷخٽ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿڄوًِڃْش حٿظِ َٓٷض ٷ٤ْٴش ّٴيّيخ -
٬ّنِ رؤٍر٬ْن أًٷْش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕڅ ط٤يَ هَْ ٿيخ ٳؤڃَ ريخ 

 ٳٸ٬٤ض ّيىخ ًىِ ڃن رنِ ٫زي حٕٓي.
 يّغ ٍؿپ ڃن رنِ ٯٴخٍ ٍِٟ حهلل ٫نو.ك
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ِّّي رن ٫ڄًَ حٿڄ٬خٳَُ  - 

 ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ ٯٴخٍ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ڃن ٿڂ ّلڀٶ ٫خنظو ًّٸڀڂ أ٧ٴخٍه ًّـِ ٗخٍرو ٳڀْْ ڃنخ.-

 ٫ڀْو ًٓڀڂ. كيّغ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي حٿ٬ينِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ هخٿي  - 

حٿلٌحء ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ڃلڄي رن أرِ ٫خث٘ش ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد ڃلڄي ٷخٽ: ٷخٽ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
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ٷخٽ: ٳٚ طٴ٬ڀٌح اٙ أڅ ّٸَأ ٿ٬ڀټڂ طٸَإًڅ ًحٗڃخځ ّٸَأ ٷخٿيخ ػٚػخ ٷخٿٌح: انخ ٿنٴ٬پ ًحٹ -
 أكيٻڂ رٴخطلش حٿټظخد.

 كيّغ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ ٫ن ٤٫خء ٫ن أرِ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ:  - 

 كيػنخ ڃن ٻخڅ ّٸَثنخ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫َ٘ آّخص ٳٚ ّؤهًٌڅ ٳِ أنيڂ ٻخنٌح ّٸظَإًڅ ڃن ٌٍٓٽ حهلل-

 حٿ٬َ٘ حٕهٍَ كظَ ٬ّڀڄٌح ڃخ ٳِ ىٌه ڃن حٿ٬ڀڂ ًحٿ٬ڄپ ٷخٿٌح: ٳ٬ڀڄنخ حٿ٬ڀڂ ًحٿ٬ڄپ.
 كيّغ ٍؿپ ڃن طٰڀذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿََّ ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن كَد رن ىٚٽ  - 
 ن طٰڀذ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:حٿؼٸٴِ ٫ن أرِ أڃْش ٍؿپ ڃ

 ٿْْ ٫ڀَ حٿڄٔڀڄْن ٫ٌٍ٘ انڄخ حٿ٬ٌٍ٘ ٫ڀَ حٿْيٌى ًحٿنٜخٍٍ.-
 كيّغ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ هخٿي حٿلٌحء ٫ن ٫ڄخٍ رن  - 
 :أرِ ٫ڄخٍ ٫ن حرن ٫ْخٕ ٷخٽ

ٻنض أٷٌٽ ٳِ أًٙى حٿڄَ٘ٻْن ىڂ ڃنيڂ ٳليػنِ ٍؿپ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ -
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀٸْظو ٳليػنِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ: ٍريڂ أ٫ڀڂ ريڂ ىٌ 

 هڀٸيڂ ًىٌ أ٫ڀڂ ريڂ ًرڄخ ٻخنٌح ٫خڃڀْن.
 كيّغ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

ػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنِ كـخؽ حٿٌٜحٱ ٫ن ّلَْ رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كي - 
ٻؼَْ ٫ن حٿل٠َڃِ رن ٙكٶ ٫ن ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٷخٽ:
 اًح ًؿي أكيٻڂ حٿٸڄڀش ٳِ ػٌرو ٳڀَْٜىخ ًٙ ّڀٸْيخ ٳِ حٿڄٔـي.-

 كيّغ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ: ٓڄ٬نخه ڃن ح٫ٕڄٖ كيػنِ ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل  - 

حهلل رن ّٔخٍ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٿٌٙ أٗٶ ٫ڀَ أڃظِ ٕڃَطيڂ رخٿٌٔحٹ ڃ٪ ٻپ ٛٚس.-
 ْو ًٓڀڂ.كيّغ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ٍؿپ ڃن  - 
 أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

اڅ ڃن ر٬يٻڂ أً اڅ ڃن ًٍحثټڂ حٿټٌحد حٿڄ٠پ ًاڅ ٍأٓو ڃن ًٍحثو كزٺ كزٺ ًانو -
نخ ًٿټن حهلل ٍرنخ ٫ًڀْو طٌٻڀنخ ًاٿْو أنزنخ ًن٬ًٌ ْٓٸٌٽ أنخ ٍرټڂ ٳڄن ٷخٽ ٻٌرض ٿٔض ٍر

 رخهلل ڃنٺ ٷخٽ: ٳٚ ٓزْپ ٿو ٫ڀْو.
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 كيّغ ْٗن ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٌّنْ ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن أرِ رَىس  - 

 ٷخٽ:
ٓڀڂ ٳِ ڃٔـي حٿټٌٳش ٳليػنِ ٳٸخٽ: ؿڀٔض اٿَ ْٗن ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ أّيخ 
حٿنخّ طٌرٌح اٿَ حهلل ًحٓظٰٴًَه ٳبنِ أطٌد اٿَ حهلل ًأٓظٰٴَه ٻپ ٌّځ ڃخثش ڃَس ٳٸڀض حٿڀيڂ 

 انِ أٓظٰٴَٹ حػنظخڅ ٷخٽ: ىٌ ڃخ أٷٌٽ ٿٺ.
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ. كيّغ ٍؿپ ڃن أٛلخد

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس كيػنِ  - 
 ڃن ٓڄ٪ ه٤زش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٢ًٓ أّخځ حٿظَّ٘ٶ ٳٸخٽ:

ّخ أّيخ حٿنخّ أٙ اڅ ٍرټڂ ًحكي ًاڅ أرخٻڂ ًحكي أٙ ٙ ٳ٠پ ٿ٬َرِ ٫ڀَ أ٫ـڄِ ًٙ -
٫ڀَ ٫َرِ ًٙ ٕكڄَ ٫ڀَ أٌٓى ًٙ أٌٓى ٫ڀَ أكڄَ اٙ رخٿظٸٌٍ أرڀٰض ٷخٿٌح:  ٿ٬ـڄِ

رڀٮ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ: أُ ٌّځ ىٌح ٷخٿٌح: ٌّځ كَحځ ػڂ ٷخٽ: أُ ٗيَ 
ىٌح ٷخٿٌح: ٗيَ كَحځ ٷخٽ: ػڂ ٷخٽ: أُ رڀي ىٌح ٷخٿٌح: رڀي كَحځ ٷخٽ: ٳبڅ حهلل ٷي كَځ رْنټڂ 

ڂ ٷخٽ: ًٙ أىٍُ ٷخٽ: أً أ٫َحٟټڂ أځ ٙ ٻلَڃش ٌّڃټڂ ىٌح ٳِ ٗيَٻڂ ىڃخءٻڂ ًأڃٌحٿټ
ىٌح ٳِ رڀيٻڂ ىٌح أرڀٰض ٷخٿٌح: رڀٮ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٿْزڀٮ حٿ٘خىي 

 حٿٰخثذ.
 كيّغ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

ٵ ٫ن ِّّي رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ڃلڄي رن آلخ - 
 كزْذ ٷخٽ:

ٻخڅ ڃَػي رن ٫زي حهلل ٙ ّـِء اٿَ حٿڄٔـي اٙ ًڃ٬و ِٗء ّظٜيٵ رو ٷخٽ: ٳـخء ًحص -
ٌّځ اٿَ حٿڄٔـي ًڃ٬و رٜپ ٳٸڀض ٿو: أرخ حٿوَْ ڃخ طَّي اٿَ ىٌح ّنظن ٫ڀْٺ ػٌرٺ ٷخٽ: ّخ 

ٛلخد حرن أهِ انو ًحهلل ڃخ ٻخڅ ٳِ ڃنِٿِ ِٗء أطٜيٵ رو ٯَْه انو كيػنِ ٍؿپ ڃن أ
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٧پ حٿڄئڃن ٌّځ حٿٸْخڃش 

 ٛيٷظو.
 ؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.كيّغ ٍ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٠َس كيػنِ  - 
 ٳِ ٢ًٓ أّخځ حٿظَّ٘ٶ ٳٸخٽ:ڃن ٓڄ٪ ه٤زش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ّخ أّيخ حٿنخّ أٙ اڅ ٍرټڂ ًحكي ًاڅ أرخٻڂ ًحكي أٙ ٙ ٳ٠پ ٿ٬َرِ ٫ڀَ أ٫ـڄِ ًٙ -
ٿ٬ـڄِ ٫ڀَ ٫َرِ ًٙ ٕكڄَ ٫ڀَ أٌٓى ًٙ أٌٓى ٫ڀَ أكڄَ اٙ رخٿظٸٌٍ أرڀٰض ٷخٿٌح: 

أُ ٗيَ  رڀٮ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ: أُ ٌّځ ىٌح ٷخٿٌح: ٌّځ كَحځ ػڂ ٷخٽ:
ىٌح ٷخٿٌح: ٗيَ كَحځ ٷخٽ: ػڂ ٷخٽ: أُ رڀي ىٌح ٷخٿٌح: رڀي كَحځ ٷخٽ: ٳبڅ حهلل ٷي كَځ رْنټڂ 
ىڃخءٻڂ ًأڃٌحٿټڂ ٷخٽ: ًٙ أىٍُ ٷخٽ: أً أ٫َحٟټڂ أځ ٙ ٻلَڃش ٌّڃټڂ ىٌح ٳِ ٗيَٻڂ 
ىٌح ٳِ رڀيٻڂ ىٌح أرڀٰض ٷخٿٌح: رڀٮ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٿْزڀٮ حٿ٘خىي 

 خثذ.حٿٰ
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 كيّغ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن ِّّي رن أرِ  - 

 كزْذ ٷخٽ:
ٻخڅ ڃَػي رن ٫زي حهلل ٙ ّـِء اٿَ حٿڄٔـي اٙ ًڃ٬و ِٗء ّظٜيٵ رو ٷخٽ: ٳـخء ًحص -

ڃخ طَّي اٿَ ىٌح ّنظن ٫ڀْٺ ػٌرٺ ٷخٽ: ّخ ٌّځ اٿَ حٿڄٔـي ًڃ٬و رٜپ ٳٸڀض ٿو: أرخ حٿوَْ 
حرن أهِ انو ًحهلل ڃخ ٻخڅ ٳِ ڃنِٿِ ِٗء أطٜيٵ رو ٯَْه انو كيػنِ ٍؿپ ڃن أٛلخد 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٧پ حٿڄئڃن ٌّځ حٿٸْخڃش 

 ٛيٷظو.
 كيّغ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن ٫َٳـش ٫ن ٍؿپ كيػنخ ٫ز - 
 ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ًٻَ ٍڃ٠خڅ ٳٸخٽ:

طٴظق ٳْو أرٌحد حٿـنش ًطٰڀٶ ٳْو أرٌحد حٿنخٍ ًطٜٴي ٳْو حٿْ٘خ٣ْن ًّنخىُ ٳْو ڃنخى ٻپ -
 ٍڃ٠خڅ. ٿْڀش ّخ رخٯِ حٿوَْ ىڀڂ ًّخ رخٯِ حٿَ٘ أٷَٜ كظَ ّنٸ٠ِ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ ٛوَ حٿ٬ٸْڀِ كيػنِ  - 
 ٍؿپ ڃن ح٫َٕحد ٷخٽ:

ؿڀزض ؿڀٌرش اٿَ حٿڄيّنش ٳِ كْخس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٳَٯض ڃن ر٬ْظِ -
ٳظز٬ظيڂ ٳِ ٷڀض: ٕٿٸْن ىٌح حٿَؿپ ٳٖٓڄ٬ن ڃنو ٷخٽ: ٳظڀٸخنِ رْن أرِ رټَ ٫ًڄَ ّڄٌ٘څ 

أٷٴخثيڂ كظَ أطٌح ٫ڀَ ٍؿپ ڃن حٿْيٌى نخَٗح حٿظٌٍحس ّٸَإىخ ٬ُِّ ريخ نٴٔو ٫ڀَ حرن ٿو 
ٳِ حٿڄٌص ٻؤكٔن حٿٴظْخڅ ًأؿڄڀو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أن٘يٹ رخٿٌُ أنِٽ 
حٿظٌٍحس ىپ طـي ٳِ ٻظخرٺ ًح ٛٴظِ ًڃوَؿِ ٳٸخٽ رَأٓو ىټٌح أُ ٙ ٳٸخٽ حرنو انِ 

ِٽ حٿظٌٍحس انخ ٿنـي ٳِ ٻظخرنخ ٛٴظٺ ًڃوَؿٺ ًأٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأنٺ ًحٿٌُ أن
 ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ: أٷْڄٌح حٿْيٌى ٫ن أهْټڂ ػڂ ًٿِ ٻٴنو ًكن٤و ًٛڀَ ٫ڀْو.

 كيّغ ٍؿپ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ هخٿي حٿلٌحء ٫ن حٿٸخٓڂ رن ٍر٬ْش ٫ن  - 

رن أًّ ًٷخٽ آڄخ٫ْپ ڃَس: ٬ّٸٌد رن أًّ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ ٫ٸزش 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ه٤ذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُڃن حٿٴظق ًٷخٽ ڃَس ٌّځ ٳظق ڃټش ٳٸخٽ: ٙ اٿو اٙ -
حهلل ًكيه ٛيٵ ٫ًيه ًنَٜ ٫زيه ًىِځ حٕكِحد ًكيه أٙ اڅ ٻپ ڃؤػَس ط٬ي ًطي٫َ 

ىخطْن اٙ ٓيحنش حٿزْض أً ٓٸخّش حٿلخؽ أٙ ًاڅ ٷظْپ ه٤ؤ حٿ٬ڄي ٷخٽ  ًىځ ًڃخٽ طلض ٷيڃِ
هخٿي أً ٷخٽ: ٷظْپ حٿو٤ؤ ٗزو حٿ٬ڄي ٷظْپ حٿ١ٌٔ ًحٿ٬ٜخ ڃخثش ڃن حٗرپ ڃنيخ أٍر٬ٌڅ ٳِ 

 ر٤ٌنيخ أًٙىىخ.
 كيّغ ٍؿپ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

٫خڃَ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي حٿٸ٤خڅ ٫ن ڃـخٿي ٫ن - 
حٿڄلٍَ رن أرِ ىََّس ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
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 ڃن أْٛذ رِ٘ء ٳِ ؿٔيه ٳظَٻو هلل ٻخڅ ٻٴخٍس ٿو.-
 كيّغ ٍؿپ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو. 

٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ - 
أرِ ارَحىْڂ حٕنٜخٍُ أنو أطخه ٳليػو أً أهزَه أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ 

 ٳِ حٿٜٚس ٫ڀَ حٿڄْض:
 حٿڀيڂ حٯٴَ ٿلْنخ ًڃْظنخ ًٗخىينخ ًٯخثزنخ ًًٻَنخ ًأنؼخنخ ًَْٰٛنخ ًٻزَْنخ.-

 كيّغ ٍؿپ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ أرٌ ٯٴخٍ كيػنِ ٫ڀٸڄش رن ٫زي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي - 

 حهلل حٿڄِنِ كيػنِ ٍؿپ ڃن ٷٌڃِ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
ڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳڀْټَځ ْٟٴو ػٚع ڃَحٍ ڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ -

 ْٔټض.حٓهَ ٳڀْلٔن اٿَ ؿخٍه ًڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳڀْٸپ هَْح أً ٿ
 كيّغ ٍؿپ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ٬ٗزش كيػنِ ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 
 ڃَس ٷخٽ: كيػنِ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ٷخځ ٳْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ نخٷش كڄَحء ڃو٠َڃش ٳٸخٽ: أطيًٍڅ أُ -
ٷخٽ: ٷڀنخ ٌّځ حٿنلَ ٷخٽ: ٛيٷظڂ ٌّځ حٿلؾ حٕٻزَ أطيًٍڅ أُ ٗيَ ٗيَٻڂ ىٌح  ٌّڃټڂ ىٌح

ٷڀنخ ًً حٿلـش ٷخٽ: ٛيٷظڂ ٗيَ حهلل حٕٛڂ أطيًٍڅ أُ رڀي رڀيٻڂ ىٌح ٷخٽ: ٷڀنخ حٿڄ٬َ٘ 
حٿلَحځ ٷخٽ: ٛيٷظڂ ٷخٽ: ٳبڅ ىڃخءٻڂ ًأڃٌحٿټڂ ٫ڀْټڂ كَحځ ٻلَڃش ٌّڃټڂ ىٌح ٳِ ٗيَٻڂ 

ٻلَڃش ٌّڃټڂ ىٌح ًٗيَٻڂ ىٌح ًرڀيٻڂ ىٌح أٙ ًانِ ٳ٣َټڂ  ىٌح ٳِ رڀيٻڂ ىٌح أً ٷخٽ:
٫ڀَ حٿلٌٝ أن٨َٻڂ ًانِ ڃټخػَ رټڂ حٕڃڂ ٳٚ طٌٔىًح ًؿيِ أٙ ًٷي ٍأّظڄٌنِ ًٓڄ٬ظڂ 
َِ ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ أٙ ًانِ ڃٔظنٸٌ ٍؿخٙ أً  ڃنِ ًٓظٔؤٿٌڅ ٫نِ ٳڄن ٻٌد ٫ڀ

 ٸخٽ انٺ ٙ طيٍُ ڃخ أكيػٌح ر٬يٹ.انخػخ ًڃٔظنٸٌ ڃنِ آهًَڅ ٳؤٷٌٽ ّخ ٍد أٛلخرِ ٳْ
 كيّغ أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ رن هؼْڂ ٫ن  - 
 ٫ؼڄخڅ رن ؿزَْ ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ ٷخٽ:

اًح ٷڄض ٳِ ٛٚطٺ  ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ٨٫نِ ًأًؿِ ٳٸخٽ:-
 ٳٜپ ٛٚس ڃٌى٩ ًٙ طټڀڂ رټٚځ ط٬ظٌٍ ڃنو ٯيح ًحؿڄ٪ حّٗخّ ڃڄخ ٳِ ّيُ حٿنخّ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٿي٬ْش كيػنخ كِْ رن  - 
 ٫زي حهلل حٿڄ٬خٳَُ ٫ن أرِ ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀِ ٷخٽ:

ٷْْ حٿٴِحٍُ ًڃ٬نخ أرٌ أٌّد حٕنٜخٍُ ٳڄَ رٜخكذ ٻنخ ٳِ حٿزلَ ٫ًڀْنخ ٫زي حهلل رن -
حٿڄٸخٓڂ ًٷي أٷخځ حٿٔزِ ٳبًح حڃَأس طزټِ ٳٸخٽ: ڃخ ٗؤڅ ىٌه ٷخٿٌح: ٳَٷٌح رْنيخ ًرْن ًٿيىخ 
ٷخٽ: ٳؤهٌ رْي ًٿيىخ كظَ ٬ًٟو ٳِ ّيىخ ٳخن٤ڀٶ ٛخكذ حٿڄٸخٓڂ اٿَ ٫زي حهلل رن ٷْْ 

ن٬ض ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٳؤهزَه ٳؤٍٓپ اٿَ أرِ أٌّد ٳٸخٽ: ڃخ كڄڀٺ ٫ڀَ ڃخٛ
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن ٳَٵ رْن ًحٿيس ًًٿيىخ ٳَٵ حهلل رْنو ًرْن حٕكزش ٌّځ حٿٸْخڃش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ٫زي ٍرو كيػنخ ڃلڄي رن كَد كيػنِ أرٌ  - 
رِ أٌّد ٓڀڄش ٫ن ّلَْ رن ؿخرَ ٷخٽ: ٓڄ٬ض حرن أهِ أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ ٌّٻَ ٫ن أ

 ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
انيخ ٓظٴظق ٫ڀْټڂ حٕڃٜخٍ ٠ًَْٓرٌڅ ٫ڀْټڂ ر٬ٌػخ ّنټَ حٿَؿپ ڃنټڂ حٿز٬غ ٳْظوڀٚ -

ڃن ٷٌڃو ٬ًَّٝ نٴٔو ٫ڀَ حٿٸزخثپ ّٸٌٽ: ڃن أٻٴْو ر٬غ ٻٌح ًٻٌح أٙ ًًٿٺ حٕؿَْ اٿَ 
 آهَ ٷ٤َس ڃن ىڃو.

نخ ٫ڀِ رن رلَ ىٌ حرن رَُ كيػنخ ڃلڄي رن كَد كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
حٿوٌٙنِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش ٓڀْڄخڅ ٫ن ّلَْ رن ؿخرَ حٿ٤خثِ أهزَنِ حرن أهِ أرِ أٌّد 
 حٕنٜخٍُ أنو ٻظذ اٿْو أرٌ أٌّد ّوزَه أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَه.

ن َّٗق كيػنخ رٸْش كيػنِ رلَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿڄٸَُء كيػنخ كٌْس ر - 
رن ٬ٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ كيػنخ أرٌ ٍىڂ حٿٔڄ٬ِ أڅ أرخ أٌّد كيػو أڅ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ڃن ؿخء ٬ّزي حهلل ٙ َّ٘ٹ رو ْٗجخ ًّٸْڂ حٿٜٚس ًّئطِ حٿِٻخس ًٌّٜځ ٍڃ٠خڅ ًّـظنذ -

حٹ رخهلل ًٷظپ حٿنٴْ حٿڄٔڀڄش ًٳَحٍ ٌّځ حٿټزخثَ ٳبڅ ٿو حٿـنش ًٓؤٿٌه ڃخ حٿټزخثَ ٷخٽ: حَٗٗ
 حٿِكٲ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ٟڄ٠ڂ  - 
رن ٫ٍُش ٫ن َّٗق رن ٫زْي أڅ أرخ ٍىڂ حٿٔڄ٬ِ ٻخڅ ّليع أڅ أرخ أٌّد حٕنٜخٍُ 

 كيػو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ:
 رْن ّيّيخ ڃن ه٤ْجش. اڅ ٻپ ٛٚس طل٢ ڃخ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ حرن ىزَْس ٫ن أرِ ٫زي  - 

 حٿَكڄن حٿلزڀِ أڅ أرخ أٌّد حٕنٜخٍُ ٷخٽ:
أطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸ٬ٜش ٳْيخ رٜپ ٳٸخٽ: ٻڀٌح ًأرَ أڅ ّؤٻپ ًٷخٽ: -

 انِ ٿٔض ٻڄؼڀټڂ.
يػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ ٷزْپ كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

٫ن ٫زي حهلل رن نخَٗ ڃن رنِ َّٓ٪ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ ٍىڂ ٷخٙ أىپ حٿ٘خځ ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض 
 أرخ أٌّد حٕنٜخٍُ ّٸٌٽ:

اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ًحص ٌّځ اٿْيڂ ٳٸخٽ ٿيڂ اڅ ٍرټڂ ٫ِ ًؿپ -
أٿٴخ ّيهڀٌڅ حٿـنش ٫ٴٌح رَْٰ كٔخد ًرْن حٿوزْجش ٫نيه ٕڃظِ ٳٸخٽ ٿو هَْنِ رْن ٓز٬ْن 

ر٬ٞ أٛلخرو ّخ ٌٍٓٽ حهلل أّوزؤ ًٿٺ ٍرٺ ٫ِ ًؿپ ٳيهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ػڂ هَؽ ًىٌ ّټزَ ٳٸخٽ اڅ ٍرِ ٫ِ ًؿپ ُحىنِ ڃ٪ ٻپ أٿٲ ٓز٬ْن أٿٴخ ًحٿوزْجش 

ش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٻڀو حٿنخّ ٫نيه ٷخٽ أرٌ ٍىڂ ّخ أرخ أٌّد ًڃخ ط٨ن هزْج
رؤٳٌحىيڂ ٳٸخٿٌح: ًڃخ أنض ًهزْجش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ؟ ٳٸخٽ أرٌ أٌّد: ى٫ٌح 
حٿَؿپ ٫نټڂ أهزَٻڂ ٫ن هزْجش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڄخ أ٧ن رپ ٻخٿڄٔظْٸن 

ٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ  اڅ هزْجش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّٸٌٽ: ٍِد ڃن
 َّٗٺ ٿو ًأڅ ڃلڄيح ٫زيه ًٌٍٓٿو ڃٜيٷخ ٿٔخنو ٷڀزو أىِهڀو حٿـنش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ أنزؤنخ رٸْش ٫ن رلَْ ٫ن هخٿي رن  - 
ڃ٬يحڅ أڅ أرخ ٍىڂ حٿٔڄ٬ِ كيػيڂ ٫ن أرِ أٌّد ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ:
٫زي حهلل ٙ َّ٘ٹ رو ْٗجخ ًأٷخځ حٿٜٚس ًآطَ حٿِٻخس ًٛخځ ٍڃ٠خڅ ًحؿظنذ حٿټزخثَ ڃن -

ٳڀو حٿـنش أً ىهپ حٿـنش ٳٔؤٿو ڃخ حٿټزخثَ ٳٸخٽ: حٿَ٘ٹ رخهلل ًٷظپ نٴْ ڃٔڀڄش ًحٿٴَحٍ ٌّځ 
 حٿِكٲ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ أنزؤنخ رٸْش ٫ن رلَْ رن ٬ٓي ٫ن هخٿي  - 
 حڅ ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن أرِ أٌّد ٷخٽ:رن ڃ٬ي

ٿڄخ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيّنش حٷظ٫َض حٕنٜخٍ أّيڂ ّئًُ ٌٍٓٽ حهلل -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸ٫َيڂ أرٌ أٌّد ٳآًٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټخڅ اًح 

يهپ أرٌ أٌّد ٌّڃخ أىيُ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬٣خځ أىيُ ٕرِ أٌّد ٷخٽ: ٳ
ٳبًح ٷ٬ٜش ٳْيخ رٜپ ٳٸخٽ: ڃخ ىٌح ٳٸخٿٌح: أٍٓپ رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: 
ٳخ٣ڀ٪ أرٌ أٌّد اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ڃن٬ٺ ڃن ىٌه 
حٿٸ٬ٜش ٷخٽ: ٍأّض ٳْيخ رٜٚ ًٙ ّلپ ٿنخ حٿزٜپ ٷخٽ: رڀَ ٳټڀٌه ًٿټن ّٰ٘خنِ ڃخ ٙ 

 ّٰ٘خٻڂ ًٷخٽ كٌْس انو ّٰ٘خنِ ڃخ ٙ ّٰ٘خٻڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌْس رن َّٗق كيػنخ رٸْش كيػنِ رلَْ رن ٬ٓي ٫ن  - 

هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن حٿڄٸيحځ رن ڃ٬ي ّټَد ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٻْڀٌح ٬٣خڃټڂ ّزخٍٹ ٿټڂ ٳْو.-
  كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿـزخٍ رن ڃلڄي كيػنخ رٸْش ٫ن رلَْ ٳٌٻَ ڃؼڀو.كيػنخ ٫زي حهلل - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْؼڂ ٬ّنِ حرن هخٍؿش كيػنخ حرن ٫ْخٕ ٫ن رلَْ رن  - 

٬ٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن حٿڄٸيحځ رن ڃ٬ي ّټَد ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ ٷخٽ: ٷخٽ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٌح ٬٣خڃټڂ ّزخٍٹ ٿټڂ ٳْو.ٻْڀ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫زْي حهلل رن أرِ  - 

ؿ٬ٴَ ٫ن ٫ڄًَ رن حٌٕٓى ٫ن أرِ أٌّد ٷخٽ: ًكيػنخ ٫ڀِ رن آلخٵ أنزؤنخ ٫زي حهلل 
ِ أٌّد أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫زْي حهلل رن أرِ ؿ٬ٴَ كيػو ٫ن ٫ڄًَ رن حٌٕٓى ٫ن أر

 ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ّي حهلل ڃ٪ حٿٸخِٟ كْن ّٸ٠ِ ًّي حهلل ڃ٪ حٿٸخٓڂ كْن ّٸٔڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ كيػنخ ٍٗيّن أهزَنِ ٫ڄًَ رن  - 

 حٿلَع ٫ن رټَْ ٫ن حرن آلخٵ ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػو:
ظنخ٫ٌُح ٳِ حٿٸ٩َ ٳڄَ ريڂ أرٌ أٌّد حٿنٜخٍُ ٳؤٍٓڀٌح أنيڂ ًٻًَح ٌّڃخ ڃخ ّنظزٌ ٳْو ٳ-

اٿْو انٔخنخ ٳٸخٽ: ّخ أرخ أٌّد حٿٸ٩َ ّنظزٌ ٳْو ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ّنيَ ٫ن ٻپ ڃِٳض ّنظزٌ ٳْو ٳَى ٫ڀْو حٿٸ٩َ ٳَى أرخ أٌّد ڃؼپ ٷٌٿو حًٕٽ.



   

 

 

Page 553 of 605 

 الجزءالخامس المسند لإلمام أحمد بن حنبل

كيػنِ كِْ رن ٫زي حهلل ٍؿپ ڃن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ٍٗيّن  - 
ّلٜذ ٫ن أرِ ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀِ ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
 ڃن ٳَٵ رْن حٿٌٿي ًًحٿيه ٳِ حٿزْ٪ ٳَٵ حهلل ٫ِ ًؿپ رْنو ًرْن أكزظو ٌّځ حٿٸْخڃش.-

خٍُ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ څ هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن حٿڄٸيحځ رن ڃ٬ي ّټَد ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜ
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٻْڀٌح ٬٣خڃټڂ ّزخٍٹ ٿټڂ ٳْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫زْي حهلل رن أرِ  - 

ؿ٬ٴَ ٫ن ٫ڄًَ رن حٌٕٓى ٫ن أرِ أٌّد ٷخٽ: ًكيػنخ ٫ڀِ رن آلخٵ أنزؤنخ ٫زي حهلل 
ي حهلل رن أرِ ؿ٬ٴَ كيػو ٫ن ٫ڄًَ رن حٌٕٓى ٫ن أرِ أٌّد أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫زْ

 ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ّي حهلل ڃ٪ حٿٸخِٟ كْن ّٸ٠ِ ًّي حهلل ڃ٪ حٿٸخٓڂ كْن ّٸٔڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ كيػنخ ٍٗيّن أهزَنِ ٫ڄًَ رن  - 

 رنِ ىخٗڂ كيػو: حٿلَع ٫ن رټَْ ٫ن حرن آلخٵ ڃٌٿَ
أنيڂ ًٻًَح ٌّڃخ ڃخ ّنظزٌ ٳْو ٳظنخ٫ٌُح ٳِ حٿٸ٩َ ٳڄَ ريڂ أرٌ أٌّد حٿنٜخٍُ ٳؤٍٓڀٌح -

اٿْو انٔخنخ ٳٸخٽ: ّخ أرخ أٌّد حٿٸ٩َ ّنظزٌ ٳْو ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ّنيَ ٫ن ٻپ ڃِٳض ّنظزٌ ٳْو ٳَى ٫ڀْو حٿٸ٩َ ٳَى أرخ أٌّد ڃؼپ ٷٌٿو حًٕٽ.

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ٍٗيّن كيػنِ كِْ رن ٫زي حهلل ٍؿپ ڃن ك - 
ّلٜذ ٫ن أرِ ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀِ ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
 ڃن ٳَٵ رْن حٿٌٿي ًًحٿيه ٳِ حٿزْ٪ ٳَٵ حهلل ٫ِ ًؿپ رْنو ًرْن أكزظو ٌّځ حٿٸْخڃش.-
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٫َْٔ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن آلخٵ رن ٫زي حهلل كيػنخ  - 

 ٫ن ٍحٳ٪ رن آلخٵ ڃٌٿَ أرِ ٣ڀلش أنو ٓڄ٪ أرخ أٌّد حٕنٜخٍُ ّٸٌٽ ًىٌ رڄَٜ:
ًحهلل ڃخ أىٍُ ٻْٲ أٛن٪ ريٌه حٿټَحرْْ ٬ّنِ حٿټنٲ ًٷي ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ً حٿزٌٽ ٳٚ ّٔظٸزپ حٿٸزڀش ًٙ ّٔظيرَىخ.ًٓڀڂ اًح ًىذ أكيٻڂ اٿَ حٿٰخث٢ أ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٫َْٔ كيػنِ ٿْغ كيػنِ ڃلڄي رن ٷْْ  - 

ٷخٙ ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن أرِ َٛڃش ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ أنو ٷخٽ كْن 
 ك٠َطو حٿٌٳخس:

ڂ ّٸٌٽ: ٿٌٙ أنټڂ ٷي ٻنض ٻظڄض ٫نټڂ ْٗجخ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-
 طٌنزٌڅ ٿوڀٶ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷٌڃخ ٌّنزٌڅ ٳْٰٴَ ٿيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ حٿڄيحثنِ أنزؤنخ ٫زخى رن حٿ٬ٌحځ ٫ن ٬ْٓي رن  - 
 اّخّ ٫ن أرِ حٿٌٍى ٫ن أرِ حٿل٠َڃِ ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ ٷخٽ:

َِ ٳٸخٽ ٿِ ّخ أرخ أٌّد أٙ أ٫ڀڄٺ ٿڄخ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄ- يّنش نِٽ ٫ڀ
ٷخٽ: ٷڀض: رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ڃخ ڃن ٫زي ّٸٌٽ كْن ّٜزق ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ 
َّٗٺ ٿو ٿو حٿڄڀٺ ًٿو حٿلڄي اٙ ٻظذ حهلل ٿو ريخ ٫َ٘ كٔنخص ًڃلخ ٫نو ٫َ٘ ْٓجخص 
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نش ڃن حٿ٤ْ٘خڅ كظَ ّڄِٔ ًاٙ ُٻن ٿو ٫ني حهلل ٫يٽ ٫َ٘ ٍٷخد ڃلٍَّن ًاٙ ٻخڅ ٳِ ُؿ
ًٙ ٷخٿيخ كْن ّڄِٔ اٙ ٻٌٿٺ ٷخٽ: ٳٸڀض ٕرِ ڃلڄي أنض ٓڄ٬ظيخ ڃن أرِ أٌّد ٷخٽ: حهلل 

 ٿٔڄ٬ظو ڃن أرِ أٌّد ّليػو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ػخرض ٬ّنِ أرخ ُّي  - 

 ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن أٳڀق ڃٌٿَ أرِ أٌّد ٫ن أرِ أٌّد: كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نِٽ ٫ڀْو ٳنِٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٓٴپ ًأرٌ -

أٌّد ٳِ حٿ٬ڀٌ ٳخنظزو أرٌ أٌّد ًحص ٿْڀش ٳٸخٽ: نڄِ٘ ٳٌٵ ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
َ ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ًٓڀڂ ٳظلٌٽ ٳزخطٌح ٳِ ؿخنذ ٳڀڄخ أٛزق ًٻ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٔٴپ أٍٳٶ رِ ٳٸخٽ أرٌ أٌّد ٙ أ٫ڀٌ ٓٸْٴش أنض طلظيخ ٳظلٌٽ أرٌ 
أٌّد ٳِ حٿٔٴپ ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٬ڀٌ ٳټخڅ ّٜن٪ ٬٣خځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْز٬غ اٿْو ٳبًح ٍى اٿْو ٓؤٽ ٫ن ڃٌٟ٪ أٛخر٪ حٿ
ٳْظز٪ أػَ أٛخر٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْؤٻپ ڃن كْغ أػَ أٛخر٬و ٳٜن٪ ًحص ٌّځ 
٬٣خڃخ ٳْو ػٌځ ٳؤٍٓپ رو اٿْو ٳٔؤٽ ٫ن ڃٌٟ٪ أػَ أٛخر٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٳبنِ ٳٸْپ ٿڂ ّؤٻپ ٳ٬ٜي اٿْو ٳٸخٽ: أكَحځ ىٌ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻَىو ٷخٽ: 
 أٻَه ڃخ طټَه أً ڃخ ٻَىظو ًٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّئطَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ارَحىْڂ حٿَحُُ كيػنخ ٓڀڄش رن حٿٴ٠پ  - 
كيػنِ ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن ِّّي رن ِّّي رن ؿخرَ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃوْڄَس ٫ن ٫زي حهلل 

 ٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:رن ٬ّْٖ ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ ٷخٽ: ٷخ
ڃن ٷخٽ اًح ٛڀَ حٿٜزق ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ٿو حٿڄڀٺ ًٿو حٿلڄي ًىٌ ٫ڀَ -

ٻپ ِٗء ٷيَّ ٫َ٘ ڃَحص ٻن ٻ٬يٽ أٍر٪ ٍٷخد ًٻظذ ٿو رين ٫َ٘ كٔنخص ًڃلِ ٫نو 
رين ٫َ٘ ْٓجخص ًٍٳ٪ ٿو رين ٫َ٘ ىٍؿخص ًٻن ٿو كَٓخ ڃن حٿ٤ْ٘خڅ كظَ ّڄِٔ 

 ٷخٿيخ ر٬ي حٿڄَٰد ٳڄؼپ ًٿٺ.ًاًح 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ أنزؤنخ آلخٵ حرن أهِ أنْ ٫ن ٍحٳ٪  - 

 رن آلخٵ ٫ن أرِ أٌّد أنو ٷخٽ:
ڃخ نيٍُ ٻْٲ نٜن٪ رټَحرْْ ڃَٜ ًٷي نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ -

 ٰخث٢ ًحٿزٌٽ.نٔظٸزپ حٿٸزڀظْن ًنٔظيرَىڄخ ًٷخٽ ىڄخځ ٬ّنِ حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃنٌٍٜ ٬ّنِ حٿوَحٓخنِ كيػنخ ٫زي حهلل رن  - 

 ٫زي حٿ٬ِِّ حٿڀْؼِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض حرن ٗيخد ّٸٌٽ:
أٗيي ٫ڀَ ٤٫خء رن ِّّي حٿڀْؼِ أنو كيػو ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل -

خ اٙ ٻظذ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿو ڃن ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ: ڃخ ڃن ٍؿپ َّّٰ ٯَٓ
 حٕؿَ ٷيٍ ڃخ ّوَؽ ڃن ػڄَ ًٿٺ حٿَٰحّ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل رن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن أرِ  - 
كزْذ ٫ن أٓڀڂ أرِ ٫ڄَحڅ ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
 ٿڄَٰد ٷزپ ٣ڀ٩ٌ حٿنـڂ.رخىًٍح رٜٚس ح-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ  - 
 ٫ن ٍحٗي حٿْخٳ٬ِ ٫ن كزْذ رن أًّ ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ أنو ٷخٽ:

ٻنخ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ ٳٸَد ٬٣خڃخ ٳڀڂ أٍ ٬٣خڃخ ٻخڅ أ٨٫ڂ رَٻش ڃنو -
ٻڀنخ ًٙ أٷپ رَٻش ٳِ آهَه ٷڀنخ ٻْٲ ىٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ٕنخ ًٻَنخ حٓڂ حهلل أًٽ ڃخ أ

 ٫ِ ًؿپ كْن أٻڀنخ ػڂ ٷ٬ي ر٬ي ڃن أٻپ ًٿڂ ّٔڂ ٳؤٻپ ڃ٬و حٿ٤ْ٘خڅ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن ٍؿپ ڃن أىپ ڃټش: - 
ْو أرٌ أٌّد ٳيهپ ٫ڀْو ٫ني أڅ ِّّي رن ڃ٬خًّش ٻخڅ أڃَْح ٫ڀَ حٿـْٖ حٿٌُ ٯِح ٳ-

حٿڄٌص ٳٸخٽ ٿو أرٌ أٌّد اًح ڃض ٳخٷَإًح ٫ڀَ حٿنخّ ڃنِ حٿٔٚځ ٳؤهزًَىڂ أنِ ٓڄ٬ض 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن ڃخص ٙ َّ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ؿ٬ڀو حهلل ٳِ حٿـنش 

أٌّد ًٿْن٤ڀٸٌح رِ ٳڀْز٬يًح رِ ٳِ أٍٝ حٿًَځ ڃخ حٓظ٤خ٫ٌح ٳليع حٿنخّ ٿڄخ ڃخص أرٌ 
 ٳخٓظٖځ حٿنخّ ًحن٤ڀٸٌح رـنخُطو.

َِ ڃ٬ڄَ رن ٍحٗي أنزؤنخ  -  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ: أڃڀَ ٫ڀ
حٿِىَُ ٫ن ٤٫خء رن ِّّي ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ:
ً ٿَْٰد ٷخٽ: ٳڀڄخ ٷيڃنخ حٿ٘خځ اًح أطَ أكيٻڂ حٿٰخث٢ ٳٚ ّٔظٸزڀن حٿٸزڀش ًٿټن ٿَْ٘ٵ أ-

 ًؿينخ ڃَحكْٞ ؿ٬ڀض نلٌ حٿٸزڀش ٳننلَٱ ًنٔظٰٴَ حهلل.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن  - 

 ؿخرَ رن ٓڄَس ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ ٷخٽ:
َِ ًانو ر٬غ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أطِ ر٬٤خځ أٻپ ڃنو ًر٬غ - رٴ٠ڀو اٿ

ٌّڃخ رٸ٬ٜش ٿڂ ّؤٻپ ڃنيخ ْٗجخ ٳْيخ ػٌځ ٳٔؤٿظو أكَحځ ىٌ ٷخٽ: ٙ ًٿټنِ أٻَىو ڃن أؿپ 
 ٍّلو ٷخٽ: ٳبنِ أٻَه ڃخ ٻَىض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ًحٛپ حٿَٷخِٗ ٫ن أرِ ٌٍٓس  - 
 ٫ن أرِ أٌّد أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

خڅ اًح أطِ ر٬٤خځ نخٽ ڃنو ڃخ ٗخء حهلل أڅ ّنخٽ ػڂ ّز٬غ رٔخثَه اٿَ أرِ أٌّد ًٳْو أػَ ٻ-
ّيه ٳؤطِ ر٬٤خځ ٳْو حٿؼٌځ ٳڀڂ ٬٤ّڂ ڃنو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٗجخ ًر٬غ رو اٿَ 
أرِ أٌّد ٳٸخٽ ٿو أىڀو ٳٸخٽ: أىنٌه ڃنِ ٳبنِ أكظخؽ اٿْو ٳڀڄخ ٿڂ َّ أػَ ّي ٌٍٓٽ حهلل 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْو ٻٲ ّيه ڃنو ًأطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ نزِ  ٛڀَ حهلل
حهلل رؤرِ ًأڃِ ىٌح حٿ٬٤خځ ٿڂ طؤٻپ ڃنو آٻپ ڃنو ٷخٽ ٳْو طڀٺ حٿؼٌڃش ٳْٔظؤًڅ ٫ڀِ ؿزَّپ 

 ٫ڀْو حٿٔٚځ ٷخٽ: ٳآٻپ ڃنو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ن٬ڂ ٳټپ.
ٿَٷخِٗ ٫ن أرِ ٌٍٓس ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ًحٛپ ح - 

 أٌّد ٫ًن ٤٫خء ٷخٙ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 كزٌح حٿڄظوڀڀٌڅ ٷْپ ًڃخ حٿڄظوڀڀٌڅ ٷخٽ: ٳِ حٿٌٌٟء ًحٿ٬٤خځ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٤٫خء رن ِّّي ٫ن أرِ أٌّد  - 

 ٌّٻَ ٳْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
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لپ ٿڄٔڀڂ أڅ ّيـَ أهخه ٳٌٵ ػٚع ّڀظٸْخڅ ٳْٜي ىٌح ًّٜي ىٌح ًهَْىڄخ حٿٌُ ّزيأ ٙ ّ-
 رخٿٔٚځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ارَحىْڂ رن ٫زي حهلل رن  - 
 كنْن ٫ن أرْو ٷخٽ:

 حهظڀٲ حٿڄٌٍٔ ًحرن ٫زخّ ًٷخٽ ڃَس: حڃظٍَ ٳِ حٿڄلَځ ّٜذ ٫ڀَ ٍأٓو حٿڄخء ٷخٽ:-
ٳؤٍٓڀٌح اٿَ أرِ أٌّد ٻْٲ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٰٔپ ٍأٓو ٳٸخٽ: 

 ىټٌح ڃٸزٚ ًڃيرَح ًٛٴو ٓٴْخڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ حٿلـخؽ ٫ن حٿِىَُ ٫ن كټْڂ رن  - 

 رَْ٘ ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٠پ حٿٜيٷش حٿٜيٷش ٫ڀَ ًُ حٿَكڂ حٿټخٗق.اڅ أٳ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٔخثزش ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن ٬ٓخى ٫ن أرِ أٌّد أڅ حٿنزِ ٛڀَ حٿو ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 حٿڄخء ڃن حٿڄخء.-
َحىْڂ ٫ن ٓيڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ٫زْيس ٫ن ار - 

 ڃنـخد ٫ن ٷ٫ِش ٫ن حٿٸَػ٪ ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ ٷخٽ:
أىڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍر٪ ٍٻ٬خص ٫ني ًُحٽ حٿ٘ڄْ ٷخٽ: ٳٸڀض: ّخ -

ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ىٌه حٿَٻ٬خص حٿظِ أٍحٹ ٷي أىڃنظيخ ٷخٽ: اڅ أرٌحد حٿٔڄخء طٴظق ٫ني ًُحٽ 
أڅ ٬ّٜي ٿِ ٳْيخ هَْ ٷخٽ: ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل  حٿ٘ڄْ ٳٚ طَطؾ كظَ ّٜڀِ حٿ٨يَ ٳؤكذ

 طٸَأ ٳْين ٻڀين ٷخٽ: ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: ٷڀض: ٳٴْيخ ٓٚځ ٳؤٛپ ٷخٽ ٙ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ٬ٓي رن ٬ْٓي ٫ن ٫ڄَ رن ػخرض ٫ن  - 

 أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 څ ػڂ أطز٬و ٓظخ ڃن ٌٗحٽ ٳٌٿٺ ْٛخځ حٿيىَ.ڃن ٛخځ ٍڃ٠خ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن ِّّي رن أرِ  - 

 كزْذ ٫ن ڃَػي رن ٫زي حهلل حٿِْنِ ٷخٽ:
ٷيځ ٫ڀْنخ أرٌ أٌّد ٯخُّخ ٫ًٸزش رن ٫خڃَ ٌّڃجٌ ٫ڀَ ڃَٜ ٳؤهَ حٿڄَٰد ٳٸخځ اٿْو أرٌ -

ٚس ّخ ٫ٸزش ٳٸخٽ: ٰٗڀنخ ٷخٽ: أڃخ ًحهلل ڃخ رِ اٙ أڅ ٨ّن حٿنخّ أنٺ أٌّد ٳٸخٽ: ڃخ ىٌه حٿٜ
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜن٪ ىٌح أڃخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ ِّحٽ أڃظِ روَْ أً ٫ڀَ حٿٴ٤َس ڃخ ٿڂ ّئهًَح حٿڄَٰد اٿَ أڅ ّ٘ظزٺ 

 حٿنـٌځ.
ػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ڃلڄي رن آلخٵ كيػنِ ِّّي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 رن أرِ كزْذ ٫ن ڃَػي رن ٫زي حهلل ٷخٽ:
 ٷيځ ٫ڀْنخ أرٌ أٌّد ٫ًٸزش رن ٫خڃَ ٌّڃجٌ ٫ڀَ ڃَٜ ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٤٫خء رن ِّّي  - 

 ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:٫ن أرِ أٌّد ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛ
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اًح أطَ أكيٻڂ حٿوٚء ٳٚ ّٔظٸزپ حٿٸزڀش ًٙ ّٔظيرَىخ ًٿَْ٘ٵ ًٿَْٰد ٷخٽ أرٌ أٌّد -
 ٳڀڄخ أطْنخ حٿ٘خځ ًؿينخ ڃٸخ٫ي طٔظٸزپ حٿٸزڀش ٳـ٬ڀنخ ننلَٱ ًنٔظٰٴَ حهلل ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنِ ٓڄخٹ ٫ن ؿخرَ رن  - 
 س ٫ن أرِ أٌّد:ٓڄَ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أٻپ ٬٣خڃخ ر٬غ رٴ٠ڀو اٿَ أرِ أٌّد ٷخٽ: -
ٳؤطِ ٌّڃخ رٸ٬ٜش ٳْيخ ػٌځ ٳز٬غ ريخ ٷخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أكَحځ ىٌ ٷخٽ: ٙ ًٿټنِ أٻَه 

 ٍّلو ٷخٽ: ٳبنِ أٻَه ڃخ طټَه.
٫ؼڄخڅ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ڃٌَٓ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ٫ڄًَ رن  - 

 ٣ڀلش أڅ أرخ أٌّد أهزَه:
أڅ أ٫َحرْخ ٫َٝ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٳِ ڃَْٔ ٳؤهٌ رو٤خځ نخٷظو أً رِڃخځ -

نخٷظو ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أً ّخ ڃلڄي أهزَنِ رڄخ ّٸَرنِ ڃن حٿـنش ًّزخ٫ينِ ڃن حٿنخٍ 
 طِ حٿِٻخس ًطٜپ حٿَكڂ.ٷخٽ: ط٬زي حهلل ًٙ طَ٘ٹ رو ْٗجخ ًطٸْڂ حٿٜٚس ًطئ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش كيػنِ ٫ٌڅ رن أرِ ؿلْٴش ٫ن أرْو  - 
 ٫ن حٿزَحء ٫ن أرِ أٌّد:

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ر٬يڃخ ٯَرض حٿ٘ڄْ ٳٔڄ٪ ٌٛطخ ٳٸخٽ: ّيٌى ط٬ٌد -
 ٳِ ٷزٌٍىخ.

كيػنخ ًحٛپ ٫ن أرِ ٌٍٓس ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي - 
 أٌّد:

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٔظخٹ ڃن حٿڀْپ ڃَطْن أً ػٚػخ ًاًح ٷخځ ّٜڀِ -
ڃن حٿڀْپ ٛڀَ أٍر٪ ٍٻ٬خص ٙ ّظټڀڂ ًٙ ّؤڃَ رِ٘ء ًّٔڀڂ رْن ٻپ ٍٻ٬ظْن ًرو: أڅ 

 لظيخ رخٿڄخء.ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح طٌٟؤ طڄ٠ڄٞ ًڃٔق ٿلْظو ڃن ط
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٷَّٖ رن كْخڅ ٫ن أرِ ًحٛپ ٷخٽ: ٿٸْض  - 

أرخ أٌّد حٕنٜخٍُ ٳٜخٳلنِ ٳَأٍ ٳِ أ٧ٴخٍُ ٣ٌٙ ٳٸخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ّٔؤٽ أكيٻڂ ٫ن هزَ حٿٔڄخء ًىٌ ّي٩ أ٧ٴخٍه ٻؤ٧خٳَْ حٿ٤َْ ّـظڄ٪ ٳْيخ حٿـنخرش -
وزغ ًحٿظٴغ ًٿڂ ّٸپ ًٻْ٪ ڃَس حٕنٜخٍُ ٷخٽ ٯَْه أرٌ أٌّد حٿ٬ظټِ ٷخٽ أرٌ ٫زي ًحٿ

حٿَكڄن ٷخٽ أرِ: ّٔزٸو ٿٔخنو ٬ّنِ ًٻْ٪ ٳٸخٽ ٿٸْض أرخ أٌّد حٕنٜخٍُ ًانڄخ ىٌ أرٌ 
 أٌّد حٿ٬ظټِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ أرٌ ڃخٿٺ ٬ّنِ حٕٗـ٬ِ كيػنخ ڃٌَٓ رن  - 
 رِ أٌّد حٕنٜخٍُ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:٣ڀلش ٫ن أ

اڅ أٓڀڂ ًٯٴخٍ ًڃِّنش ًأٗـ٪ ًؿيْنش ًٻخڅ ڃن رنِ ٻ٬ذ ڃٌحٿِ ىًڅ حٿنخّ ًحهلل -
 ًٌٍٓٿو ڃٌٙىڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن أرِ أٌّد أً  - 
 ٫ن ُّي رن ػخرض:

 ْو ًٓڀڂ ٷَأ ٳِ حٿڄَٰد رخ٫َٕحٱ ٳِ حٿَٻ٬ظْن.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ٓٴْخڅ رن كْٔن ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٤٫خء  - 
 رن ِّّي حٿڀْؼِ ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٔظ٤٪ ٳؤًڃت اّڄخء.أًطَ روڄْ ٳبڅ ٿڂ طٔظ٤٪ ٳزؼٚع ٳبڅ ٿڂ طٔظ٤٪ ٳزٌحكيس ٳبڅ ٿڂ ط-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ىحًى ٫ن ٫خڃَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ  - 

 ٿْڀَ ٫ن أرِ أٌّد أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ڃن ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ٿو حٿڄڀٺ ًٿو حٿلڄي ًىٌ ٫ڀَ ٻپ ِٗء ٷيَّ -

 َ٘ ٍٷخد أً ٍٷزش.٫َ٘ ڃَحص ٻن ٿو ٻ٬يٽ ٫ظٶ ٫
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ىٚٽ رن  - 

ّٔخٱ ٫ن ٍرْ٪ رن هؼْڂ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ ٫ن حڃَأس ٫ن أرِ أٌّد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ: }ٷپ ىٌ حهلل أكي{ ػڀغ حٿٸَآڅ.

ي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ز - 
 ٫ن ارَحىْڂ رن ٫زي حهلل رن كنْن ٫ن أرْو ٷخٽ:

حهظڀٲ حٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش ًحرن ٫زخّ ٳِ حٿڄلَځ ّٰٔپ ٍأٓو ٳٸخٽ حرن ٫زخّ ّٰٔپ -
ًٷخٽ حٿڄٌٍٔ ٙ ّٰٔپ ٳؤٍٓڀٌنِ اٿَ أرِ أٌّد ٳٔؤٿظو ٳٜذ ٫ڀَ ٍأٓو حٿڄخء ػڂ أٷزپ 

 ٽ ىټٌح ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬پ.رْيه ًأىرَ ريڄخ ػڂ ٷخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫يُ حرن ػخرض ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ِّّي ٫ن أرِ أٌّد:
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڄ٪ رْن حٿڄَٰد ًحٿ٬٘خء رخٿڄِىٿٴش.-
كيػنخ ڃلڄي رن ٫ؼڄخڅ رن ٫زي حهلل حرن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش - 

 ڃٌىذ ًأرٌ ٫ؼڄخڅ رن ٫زي حهلل أنيڄخ ٓڄ٬خ ڃٌَٓ حرن ٣ڀلش ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ:
أڅ ٍؿٚ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أهزَنِ ر٬ڄپ ّيهڀنِ حٿـنش ٳٸخٽ حٿٸٌځ: ڃخ ٿو ڃخ ٿو ٳٸخٽ -

و ْٗجخ ًطٸْڂ حٿٜٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: أٍد ڃخ ٿو ٷخٽ: ط٬زي حهلل ٙ طَ٘ٹ ر
 ًطئطِ حٿِٻخس ًطٜپ حٿَكڂ ًٍىخ ٷخٽ ٻؤنو ٻخڅ ٫ڀَ ٍحكڀظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿڄْٔذ  - 
حرن ٍحٳ٪ ٫ن ٫ڀِ رن حٿٜڀض ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ أنو ٻخڅ ّٜڀِ أٍر٪ ٍٻ٬خص ٷزپ 

س ٳٸخٽ: انِ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٨يَ ٳٸْپ ٿو انٺ طيّڂ ىٌه حٿٜٚ
ّٴ٬ڀو ٳٔؤٿظو ٳٸخٽ: انيخ ٓخ٫ش طٴظق ٳْيخ أرٌحد حٿٔڄخء ٳؤكززض أڅ َّطٴ٪ ٿِ ٳْيخ ٫ڄپ 

 ٛخٿق.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كٌْس أهزَنِ أرٌ ٛوَ أڅ  - 

ن ٫زي حهلل أهزَنِ أرٌ أٌّد ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ڄَ أهزَه ٫ن ٓخٿڂ ر
 حٕنٜخٍُ:

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش أَُٓ رو ڃَ ٫ڀَ ارَحىْڂ ٳٸخٽ ڃن ڃ٬ٺ ّخ -
ؿزَّپ ٷخٽ: ىٌح ڃلڄي ٳٸخٽ ٿو ارَحىْڂ ڃَ أڃظٺ ٳڀْټؼًَح ڃن ٯَحّ حٿـنش ٳبڅ طَرظيخ 

 .٣ْزش ًأٍٟيخ ًح٬ٓش ٷخٽ: ًڃخ ٯَحّ حٿـنش ٷخٽ: ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ًكيػنِ ٫يُ رن ػخرض  - 
 ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٫ن ٫زي حهلل رن ِّّي ٫ن أرِ أٌّد:

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڄ٪ رْن حٿٜٚطْن رـڄ٪.-
ييُ ٫ن ُحثيس رن ٷيحڃش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃ - 

ڃنٌٍٜ ٫ن ىٚٽ رن ّٔخٱ ٫ن حٿَرْ٪ رن هؼْڂ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن 
 رن أرِ ٿْڀَ ٫ن حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ ٫ن أرِ أٌّد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

أ٬ّـذ أكيٻڂ أڅ ّٸَأ ػڀغ حٿٸَآڅ ٳِ ٿْڀش ٳبنو ڃن ٷَأ }ٷپ ىٌ حهلل أكي حهلل حٿٜڄي{ ٳِ -
 ٿْڀش ٳٸي ٷَأ ٿْڀظٌ ػڀغ حٿٸَآڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ٌڅ حرن أرِ ؿلْٴش  - 
 ٫ن أرْو ٫ن حٿزَحء ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ ٷخٽ:

هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ًؿزض حٿ٘ڄْ ٷخٽ: ٳٔڄ٪ ٌٛطخ ٳٸخٽ: ّيٌى -
 ط٬ٌد ٳِ ٷزٌٍىخ.

 ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ:كيػنخ ٫ز - 
ٓڄ٬ض ًٍٷخء ّليع ٫ن ٬ٓي رن ٬ْٓي ٫ن ٫ڄًَ رن ػخرض ٫ن أرِ أٌّد أڅ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٛخځ ٍڃ٠خڅ ًٓض ڃن ٌٗحٽ ٳٸي ٛخځ حٿيىَ .
ن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ: كيػنخ ٬ٗزش ٫ - 

 رن أرِ ٿْڀَ ٫ن أهْو ٫َْٔ ٫ن أرْو ٫ن أرِ أٌّد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
أنو ٷخٽ اًح ٤٫ْ أكيٻڂ ٳڀْٸپ حٿلڄي هلل ٫ڀَ ٻپ كخٽ ًٿْٸپ حٿٌُ َّى ٫ڀْو َّكڄٺ حهلل -

 ًٿْٸپ ىٌ ّييّٺ حهلل ًّٜڀق رخٿٺ ٷخٽ كـخؽ: ّييّټڂ حهلل ًّٜڀق رخٿټڂ.
كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن ٣ڀلش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 ٫زي حهلل رن ٻَِّ ٫ن ْٗن ڃن أىپ ڃټش ڃن ٷَّٖ ٷخٽ:
ًؿي ٍؿپ ٳِ ػٌرو ٷڄڀش ٳؤهٌىخ ٿ٤َْكيخ ٳِ حٿڄٔـي ٳٸخٽ ٿو: ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ ٙ طٴ٬پ ٍىىىخ ٳِ ػٌرٺ كظَ طوَؽ ڃن حٿڄٔـي.
نخ ريِ رن أٓي كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش كيػنخ آلخٵ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

٬ّنِ حرن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش ٫ن ٍحٳ٪ رن آلخٵ ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ ٷخٽ: ٷخٽ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ٙ طٔظٸزڀٌح حٿٸزڀش رٴًَؿټڂ ًٙ طٔظيرًَىخ.-
ٽ: ٓڄ٬ض أرخ ٧زْخڅ ٬ًّڀَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٷخ - 

 كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٧زْخڅ ٷخٽ:
ٯِح أرٌ أٌّد حٿًَځ ٳڄَٝ ٳڀڄخ ك٠َ ٷخٽ: أنخ اًح ڃض ٳلڄڀٌنِ ٳبًح ٛخٳ٬ظڂ حٿ٬يً -

ٳخىٳنٌنِ طلض أٷيحڃټڂ ًٓؤكيػټڂ كيّؼخ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌٙ 
ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن ڃخص ٙ َّ٘ٹ كخٿِ ىٌح ڃخ كيػظټڄٌه ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫

 رخهلل ْٗجخ ىهپ حٿـنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ٬ٓي رن ٬ْٓي حٕنٜخٍُ أهٌ ّلَْ رن  - 

 ٬ْٓي أهزَنِ ٫ڄَ رن ػخرض ٍؿپ ڃن رنِ حٿلَع أهزَنِ أرٌ أٌّد حٕنٜخٍُ ٷخٽ:
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خڅ ػڂ أطز٬و ٓظخ ڃن ٌٗحٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن ٛخځ ٍڃ٠-
 ٳٌحٹ ْٛخځ حٿيىَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن حٿنڄَْ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٫ن ٫زي حهلل  - 
رن ِّّي حٿو٤ڄِ ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ أنو ٛڀَ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٳِ كـش حٿٌىح٩ ٛٚس حٿڄَٰد ًحٿ٬٘خء حٓهَس رخٿڄِىٿٴش.
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ كنٖ رن حٿلَع رن ٿٸ٢ْ حٿنو٬ِ ك - 

 حٕٗـ٬ِ ٫ن ٍرخف رن حٿلَع ٷخٽ:
ؿخء ٍى٢ اٿَ ٫ڀِ رخٿَكْش ٳٸخٿٌح: حٿٔٚځ ٫ڀْټڂ ّخ ڃٌٙنخ ٷخٽ ٻْٲ أٻٌڅ ڃٌٙٻڂ ًأنظڂ -

ڃن ٻنض ٷٌځ ٫َد ٷخٿٌح: ٓڄ٬نخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٯيَّ هڂ ّٸٌٽ: 
ڃٌٙه ٳبڅ ىٌح ڃٌٙه ٷخٽ ٍرخف: ٳڀڄخ ڃ٠ٌح طز٬ظيڂ ٳٔؤٿض ڃن ىئٙء ٷخٽ: نٴَ ڃن 

 حٕنٜخٍ ٳْيڂ أرٌ أٌّد حٕنٜخٍُ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ كنٖ ٫ن ٍرخف رن حٿلَع ٷخٽ: - 
ٌحٿْٺ ّخ أڃَْ ٍأّض ٷٌځ ڃن حٕنٜخٍ ٷيڃٌح ٫ڀَ ٫ڀِ ٳِ حٿَكزش ٳٸخٽ: ڃن حٿٸٌځ ٷخٿٌح: ڃ-

 حٿڄئڃنْن ٳٌٻَ ڃ٬نخه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن  - 

 حٿڄْٔذ رن ٍحٳ٪ ٫ن ٍؿپ ٫ن أرِ أٌّد ٷخٽ:
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٷزپ حٿ٨يَ أٍر٬خ ٳٸْپ ٿو انٺ طٜڀِ ٛٚس طيّڄيخ -

طٴظق اًح ُحٿض حٿ٘ڄْ ٳٚ طَطؾ كظَ ّٜڀَ حٿ٨يَ ٳؤؿذ أڅ  ٳٸخٽ: اڅ أرٌحد حٿٔڄخء
 ٬ّٜي ٿڀِ اٿَ حٿٔڄخء هَْ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ: - 
ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫يُ رن ػخرض حٕنٜخٍُ ٫ن -

ڀَ ٫زي حهلل رن ِّّي حٿو٤ڄِ أڅ أرخ أٌّد حٕنٜخٍُ أهزَه أنو ٛڀَ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛ
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـش حٿٌىح٩ حٿڄَٰد ًحٿ٬٘خء ؿڄ٬ْخ رخٿڄِىٿٴش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد رن ُّخى كيػنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ٫زي حهلل رن ٿي٬ْش  - 
كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ أڅ أٓڀڂ أرخ ٫ڄَحڅ حٿظـْزِ كيػو أنو ٓڄ٪ أرخ أٌّد حٕنٜخٍُ 

 ّٸٌٽ:
ص ڃنخ نخىٍس أڃخځ حٿٜٲ ٳن٨َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حٿو ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿْيڂ ٛٴٴنخ ٌّځ ريٍ ٳنيٍ-

 ٳٸخٽ: ڃ٬ِ ڃ٬ِ ًٻٌح ٷخٽ أرِ: ٷخٽ ڃ٬ڄَ: ٳزيٍص ڃنخ رخىٍس ًٷخٽ: ٛٴٴنخ ٌّځ ريٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ٛٴٌحڅ رن  - 

ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ ٫ن حٿنزِ ٫ڄًَ ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن أرِ ٍىڂ حٿٔڄ٬ِ ٫
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ: ڃن ٷخٽ:

كْن ّْٜق ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ٿو حٿڄڀٺ ًٿو حٿلڄي ّلَْ ًّڄْض ًىٌ ٫ڀَ -
ٻپ ِٗء ٷيَّ ٫َ٘ ڃَحص ٻظذ حهلل ٿو رټپ ًحكيس ٷخٿيخ ٫َ٘ كٔنخص ًك٢ حهلل ٫نو ريخ 

ًٻن ٿو ٻ٬َ٘ ٍٷخد ًٻن ٿو ڃٔڀلش ڃن أًٽ ٫َ٘ ْٓجخص ًٍٳ٬و حهلل ريخ ٫َ٘ ىٍؿخص 
 حٿنيخٍ اٿَ آهَه ًٿڂ ٬ّڄپ ٌّڃجٌ ٫ڄٚ ّٸيَىن ٳبڅ ٷخٽ كْن ّڄِٔ ٳڄؼپ ًٿٺ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ  - 
 أڅ أٓڀڂ أرخ ٫ڄَحڅ كيػيڂ أنو ٓڄ٪ أرخ أٌّد ّٸٌٽ:

ص ڃنخ رخىٍس أڃخځ حٿٜٲ ٳن٨َ اٿْيڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٴٴنخ ٌّځ ريٍ ٳزيٍ-
 ٳٸخٽ: ڃ٬ِ ڃ٬ِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي ٫ن أرِ حٿوَْ ٫ن أرِ ٍىڂ  - 
 حٿٔڄخ٫ِ أڅ أرخ أٌّد كيػو:

ء ٳِ أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نِٽ ٳِ رْظنخ حٕٓٴپ ًٻنض ٳِ حٿَٰٳش ٳؤىَّٶ ڃخ-
حٿَٰٳش ٳٸڄض أنخ ًأځ أٌّد رٸ٤ْٴش ٿنخ نظز٪ حٿڄخء ٗٴٸش ّوڀٚ حٿڄخء اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنِٿض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ڃ٘ٴٶ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل 
انو ٿْْ ّنزِٰ أڅ نټٌڅ ٳٌٷٺ حنظٸپ اٿَ حٿَٰٳش ٳؤڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄظخ٫و 

ظخ٫و ٷڀْپ ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻنض طَٓپ اٿِ رخٿ٬٤خځ ٳؤن٨َ ٳبًح ٍأّض أػَ ٳنٸپ ًڃ
َِ ٳن٨َص ٳْو ٳڀڂ  أٛخر٬ٺ ٬ًٟض ّيُ ٳْو كظَ اًح ٻخڅ ىٌح حٿ٬٤خځ حٿٌُ أٍٓڀض رو اٿ
أٍ ٳْو أػَ أٛخر٬ٺ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

څ آٻڀو ڃن أؿپ حٿڄڀٺ حٿٌُ ّؤطْنِ ًأڃخ أنظڂ ٳټڀٌه ٷخٽ ًٓڀڂ أؿپ اڅ ٳْو رٜٚ ٳټَىض أ
أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷڀض ٕرِ اڅ ٍؿٚ ٷخٽ: ڃن ٛڀَ ٍٻ٬ظْن ر٬ي حٿڄَٰد ٳِ حٿڄٔـي ٿڂ 
ّـِه اٙ أڅ ّٜڀْيخ ٳِ رْظو ٕڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ىٌه ڃن ٛڀٌحص حٿزٌْص 

كٔن ڃخ ٷخٽ أً ٷخٽ: ڃخ أكٔن ڃخ ٷخٽ: ڃن ٷخٽ ىٌح ٷڀض ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ: ڃخ أ
 نٸپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلخٵ كيػنِ ڃلڄي  - 
رن ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٫ن ٫ڄَحڅ رن أرِ ّلَْ ٫ن ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ ٫ن أرِ أٌّد 

 حٕنٜخٍُ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
ٌځ حٿـڄ٬ش ًڃْ ڃن ٣ْذ اڅ ٻخڅ ٫نيه ًٿزْ ڃن أكٔن ػْخرو ػڂ هَؽ ڃن حٯظٔپ ّ-

كظَ ّؤطِ حٿڄٔـي ٳَْٻ٪ اڅ ريح ٿو ًٿڂ ّئً أكيح ػڂ أنٜض اًح هَؽ اڃخڃو كظَ ّٜڀِ 
ٻخنض ٻٴخٍس ٿڄخ رْنيخ ًرْن حٿـڄ٬ش حٕهٍَ ًٷخٽ ٳِ ڃٌٟ٪ آهَ: اڅ ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ 

 ٛڀَ حٿو ٫ڀْو ًٓڀڂ كيػو أنو ٓڄ٪ رن ڃخٿٺ حٿٔڀڄِ كيػو أڅ أرخ أٌّد ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

 ڃن حٯظٔپ ٌّځ حٿـڄ٬ش ًُحى ٳْو ػڂ هَؽ ٫ًڀْو حٿٔټْنش كظَ ّؤطِ حٿڄٔـي.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٫يُ رن ػخرض ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ِّّي ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ ٷخٽ:
 ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن حٿڄَٰد ًحٿ٬٘خء رـڄ٪.ؿڄ٪ ٍ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن حٿلـخؽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃزخٍٹ أنزؤنخ ٓٴْخڅ  - 

 ٫ن ؿخرَ ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٫ن ٫زي حهلل رن ِّّي حٿو٤ڄِ ٫ن أرِ أٌّد:
 خء ربٷخڃش.٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٻخڅ ّٜڀِ حٿڄَٰد ًحٿ٬٘-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿڄْٔذ رن ٍحٳ٪  - 

 ٫ن ٫ڀِ رن ڃيٍٹ ٷخٽ:
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ٍأّض أرخ أٌّد ٳن٩ِ هٴْو ٳن٨ًَح اٿْو ٳٸخٽ: أڃخ انِ ٷي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
َِ حٿٌٌٟء.  ًٓڀڂ ّڄٔق ٫ڀْيڄخ ًٿټن كزذ اٿ

أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 
 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿٔخثزش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٬ٓخى:

ًٻخڅ ڃَْٟخ ڃن أىپ حٿڄيّنش ٫ن أرِ أٌّد أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: حٿڄخء -
 ڃن حٿڄخء.

ىَُ ٫ن ٤٫خء رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِ - 
 ِّّي حٿڀْؼِ ٫ن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ ًَّّو ٷخٽ:

ٙ ّلپ ٿڄٔڀڂ أڅ ّيـَ أهخه ٳٌٵ ػٚػش أّخځ ّڀظٸْخڅ ٳْٜي ىٌح ًّٜي ىٌح ًهَْىڄخ حٿٌُ -
 ّزيأ رخٿٔٚځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٤٫خء رن  - 
 ٕنٜخٍُ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:ِّّي حٿڀْؼِ ٫ن أرِ أٌّد ح

اًح أطَ أكيٻڂ حٿٰخث٢ ٳٚ ّٔظٸزپ حٿٸزڀش ًٙ ّٔظيرَىخ ًٿټن ٿَْ٘ٵ أً ٿَْٰد ٷخٽ أرٌ -
 أٌّد ٳڀڄخ ٷيڃنخ حٿ٘خځ ًؿينخ ڃَحكْٞ ؿ٬ڀض نلٌ حٿٸزڀش ٳننلَٱ ًنٔظٰٴَ حهلل.

ؿَّؾ ًكيػنخ كـخؽ ٫ن حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ كيػنخ حرن  - 
ؿَّؾ ًًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ُّي رن أٓڀڄڂ ٫ن ارَحىْڂ رن ٫زي حهلل رن كنْن 

 ڃٌٿَ آٽ ٫ْخٕ ًٷخٽ ًٍف ڃٌٿَ ٫زخّ: أنو أهزَه ٫ن أرْو ٫زي حهلل رن كنْن ٷخٽ:
ٻنض ڃ٪ حرن ٫زخّ ًحٿڄٌٍٔ رخٕرٌحء ٳظليػنخ كظَ ًٻَنخ ٯٔپ حٿڄلَځ ٍأٓو ٳٸخٽ -

ًٷخٽ حرن ٫زخّ رڀَ ٳؤٍٓڀنِ حرن ٫زخّ اٿَ أرِ أٌّد ّٸَأ ٫ڀْٺ حرن أهْٺ  حٿڄٌٍٔ: ٙ
٫زي حهلل رن ٫زخّ حٿٔٚځ ًّٔؤٿٺ ٻْٲ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٰٔپ ٍأٓو 
ڃلَڃخ ٷخٽ: ٳٌؿيه ّٰظٔپ رْن ٷَنِ رجَ ٷي ٓظَ ٫ڀْو رؼٌد ٳڀڄخ حٓظزنض ٿو ٟڂ حٿؼٌد 

انٔخڅ ٷخثڂ ّٜذ ٫ڀَ ٍأٓو حٿڄخء ٷخٽ: ٳؤٗخٍ أرٌ اٿَ ٛيٍه كظَ ريح ٿِ ًؿيو ًٍأّظو ً
أٌّد رْيّو ٫ڀَ ٍأٓو ؿڄ٬ْخ ٫ڀَ ؿڄْ٪ ٍأٓو ٳؤٷزپ ريڄخ ًأىرَ ٳٸخٽ حٿڄٌٍٔ ٙرن ٫زخّ 
ٙ أڃخٍّٺ أريح ٷخٽ حٿلـخؽ ًًٍف ٳڀڄخ حنظٔزض ٿو ًٓؤٿظو ٟڂ حٿؼٌد اٿَ ٛيٍه كظَ ريح 

 ٿِ ٍأٓو ًًؿيو ًانٔخڅ ٷخثڂ.
ِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٤٫خء رن ِّّي حٿڀْؼِ ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 أرخ أٌّد ّوزَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٙ طٔظٸزڀٌح حٿٸزڀش رٰخث٢ ًٙ رٌٽ ًٿټن َٗٷٌح أً ٯَرٌح ٷخٽ أرٌ أٌّد ٳٸيڃنخ حٿ٘خځ -

 ٳٌؿينخ ڃَحكْٞ ؿ٬ڀض نلٌ حٿٸزڀش ٳننلَٱ ًنٔظٰٴَ حهلل.
ِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٫ن حرن أرِ ًثذ ٫ن ِّّي رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 كزْذ ٫ن ٍؿپ ٫ن أرِ أٌّد ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٛڀٌح حٿڄَٰد ٿٴ٤َ حٿٜخثڂ ًرخىًٍح ٣ڀ٩ٌ حٿنـٌځ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حٿلـخؽ رن أ٣ٍؤس ٫ن ڃټلٌٽ ًكيػنخ ڃلڄي  - 

 خؽ ٫ن ڃټلٌٽ ٷخٽ: ٷخٽ أرٌ أٌّد: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:رن ِّّي ٫ن كـ
 أٍر٪ ڃن ٓنن حٿڄَٓڀْن حٿظ٤٬َ ًحٿنټخف ًحٿٌٔحٹ ًحٿلْخء.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ڃلڄي رن آلخٵ كيػنِ ِّّي  - 
 رن أرِ كزْذ ٫ن ڃَػي رن ٫زي حهلل ٷخٽ:

ٸزش رن ٫خڃَ ٌّڃجٌ ٫ڀَ ڃَٜ ٳؤهَ حٿڄَٰد ٳٸخځ اٿْو أرٌ أٌّد ٷيځ ٫ڀْنخ أرٌ أٌّد ٫ً-
ٳٸخٽ: ڃخ ىٌه حٿٜٚس ّخ ٫ٸزش ٷخٽ: ٰٗڀنخ ٷخٽ: أڃخ ًحهلل ڃخ رِ اٙ أڅ ٨ّن حٿنخّ أنٺ ٍأّض 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜن٪ ىٌح أڃخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ڃخ ٿڂ ّئهًَح حٿڄَٰد اٿَ أڅ ط٘ظزٺ حٿنـٌځ. ّٸٌٽ: ٙ طِحٽ أڃظِ روَْ أً ٫ڀَ حٿٴ٤َس
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٫ڄَ رن أرِ ُحثيس ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن  - 

 ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ ٷخٽ:
ڃن ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ٿو حٿڄڀٺ ًٿو حٿلڄي ًىٌ ٫ڀَ ٻپ ِٗء ٷيَّ -

 آڄخ٫ْپ.٫َ٘ ڃَحص ٻخڅ ٻڄن أ٫ظٶ أٍر٪ ٍٷخد ڃن ًٿي 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٫ڄَ رن أرِ ُحثيس كيػنخ ٫زي حهلل رن أرِ  - 

 حٿٔٴَ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٍرْ٪ رن هْؼڂ رڄؼپ ًٿٺ ٷخٽ: ٳٸڀض ٿڀَرْ٪:
ڃڄن ٓڄ٬ظو ٳٸخٽ ڃن ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ ٳٸڀض ٿ٬ڄًَ رن ڃْڄٌڅ ڃڄن ٓڄ٬ظو ٳٸخٽ: ڃن حرن -

ڄن ٓڄ٬ظو ٷخٽ: ڃن أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ ّليػو ٫ن حٿنزِ أرِ ٿْڀَ ٳٸڀض ٙرن أرِ ٿْڀَ ڃ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ڃخٿٺ ًٛخٿق ٫ن حرن ٗيخد أڅ ٤٫خء رن  - 
 ِّّي كيػو ٫ن أرِ أٌّد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:

ىٌح ًّٜي ىٌح ًهَْىڄخ حٿٌُ ّزيأ ٙ ّلپ ٿڄٔڀڂ أڅ ّيـَ أهخه ٳٌٵ ػٚع ّڀظٸْخڅ ٳْٜي -
 رخٿٔٚځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ٻؼَْ رن ُّي ٫ن ىحًى رن  - 
 أرِ ٛخٿق ٷخٽ:

أٷزپ ڃًَحڅ ٌّڃخ ٳٌؿي ٍؿٚ ًح٬ٟخ ًؿيو ٫ڀَ حٿٸزَ ٳٸخٽ: أطيٍُ ڃخ طٜن٪ ٳؤٷزپ ٫ڀْو -
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿڂ آص حٿلـَ ٓڄ٬ض ٳبًح ىٌ أرٌ أٌّد ٳٸخٽ: ن٬ڂ ؿجض ٌٍٓٽ حهلل ٛ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ طزټٌح ٫ڀَ حٿيّن اًح ًٿْو أىڀو ًٿټن حرټٌح ٫ڀْو 
 اًح ًٿْو ٯَْ أىڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن أرِ أٌّد  - 
ي حٿَكڄن حٿلزڀِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ أٌّد كيػنِ َٗكزْپ رن َّٗٺ حٿڄ٬خٳَُ ٫ن أرِ ٫ز

 حٕنٜخٍُ ّٸٌٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
 ٯيًس ٳِ ٓزْپ حهلل أً ًٍكش هَْ ڃڄخ ٣ڀ٬ض ٫ڀْو حٿ٘ڄْ ًٯَرض.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن أرِ ٿْڀَ  - 

 زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:٫ن أهْو ٫ن أرْو ٫ن أرِ أٌّد ٫ن حٿن
اًح ٤٫ْ أكيٻڂ ٳڀْٸپ حٿلڄي هلل ٫ڀَ ٻپ كخٽ ًٿْٸپ حٿٌُ ّ٘ڄظو َّكڄټڂ حهلل ًٿْٸپ حٿٌُ -

 َّى ٫ڀْو ّييّټڂ حهلل ًّٜڀق رخٿټڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ  - 

 ٿْڀَ ٫ن أهْو ٷخٽ:
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ن أرْو ٫ن أرِ أٌّد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو اٙ أنو ًٷي ٍأّض أهخه ٫-
 ٷخٽ: ًٿْٸپ ىٌ ّييّٺ حهلل ًّٜڀق رخٿٺ أً ٷخٽ ّييّټڂ حهلل ًّٜڀق رخٿټڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خٛڂ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ِّّي رن  - 
 ٫ن أرِ أٌّد ٷخٽ:أرِ كزْذ ٫ن رټَْ ٫ن أرْو ٫ن ٫زْي رن ٬ّڀِ 

نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٛزَ حٿيحرش ٷخٽ أرٌ أٌّد: ٿٌ ٻخنض ٿِ ىؿخؿش -
 ڃخ ٛزَطيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ حرن ًىذ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿلَع ٫ن رټَْ  - 
 ٫ن أرِ ٬ّڀَ ٷخٽ:

ؽ ڃن حٿ٬يً ٳؤڃَ ريڂ ٳٸظڀٌح ٯًِنخ ڃ٪ ٫زي حٿَكڄن رن هخٿي رن حٿٌٿْي ٳؤطِ رؤٍر٬ش أ٫ٚ-
ٛزَح رخٿنزپ ٳزڀٮ ًٿٺ أرخ أٌّد ٳٸخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيَ ٫ن 

 ٷظپ حٿٜزَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ رټَْ رن  - 

 د ّٸٌٽ:حٕٗؾ أڅ أرخه كيػو أڅ ٫زْي رن ٬ّڀَ كيػو أنو ٓڄ٪ أرخ أٌّ
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٛزَ حٿيحرش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن أهْو ٫ن  - 

 ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن أرِ أٌّد:
أنو ٻخڅ ٳِ ٓيٌس ٿو ٳټخنض حٿٌٰٽ طـِء ٳظؤهٌ ٳ٘ټخىخ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
خٽ: اًح ٍأّظيخ ٳٸپ: رٔڂ حهلل أؿْزِ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ٳـخءص ٳٸخٽ ٿيخ: ٳؤهٌىخ ٳٸخٿض ٿو ٳٸ

انِ ٙ أ٫ٌى ٳؤٍٓڀيخ ٳـخء ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٳ٬پ أَْٓٹ ٷخٽ: أهٌطيخ 
ٳٸخٿض ٿِ انِ ٙ أ٫ٌى ٳؤٍٓڀظيخ ٳٸخٽ: انيخ ٫خثيس ٳؤهٌطيخ ڃَطْن أً ػٚػخ ٻپ ًٿٺ ّٸٌٽ: ٙ 

ًّـِء اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْٸٌٽ: ڃخ ٳ٬پ أَْٓٹ ٳْٸٌٽ أهٌطيخ ٳْٸٌٽ: أ٫ٌى 
ٙ أ٫ٌى ٳْٸٌٽ انيخ ٫خثيس ٳؤهٌىخ ٳٸخٿض: أٍٓڀنِ ًأ٫ڀڄٺ ْٗجخ طٸٌٽ ٳٚ ّٸَرٺ ِٗء آّش 

 حٿټَِٓ ٳؤطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَه ٳٸخٽ: ٛيٷض ًىِ ٻًٌد.
٬ٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ ڃلڄي رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّ - 

حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٳٌٻَ ىٌح حٿليّغ ربٓنخىه ٬ّنِ كيّغ حٿٌٰٽ ٷخٽ أرٌ أٌّد هخٿي رن 
 ُّي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أنزؤنخ أرٌ رټَ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ  - 
 ٧زْخڅ ٷخٽ:

: ٳٸخٽ: اًح أنخ ڃض ٳخىهڀٌنِ أٍٝ حٿ٬يً ٳخىٳنٌنِ ٯِح أرٌ أٌّد ڃ٪ ِّّي رن ڃ٬خًّش ٷخٽ-
طلض أٷيحڃټڂ كْغ طڀٸٌڅ حٿ٬يً ٷخٽ: ػڂ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ّٸٌٽ: ڃن ڃخص ٙ َّ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ىهپ حٿـنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ًكـْن ٷخٙ: كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٫ن  - 

 ن ٓٴْخڅ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫خٿٜڂ رن ٓٴْخڅ حٿؼٸٴِ:أرِ حٿِرَْ ٫
أنيڂ ٯًِح ٯًِس حٿٔٚٓپ ٳٴخطيڂ حٿًِٰ ٳَحر٤ٌح ػڂ ٍؿ٬ٌح اٿَ ڃ٬خًّش ٫ًنيه أرٌ أٌّد -

٫ًٸزش رن ٫خڃَ ٳٸخٽ ٫خٛڂ ّخ أرخ أٌّد ٳخطنخ حٿًِٰ حٿ٬خځ ًٷي أهزَنخ أنو ڃن ٛڀَ ٳِ 
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حرن أهِ أىٿٺ ٫ڀَ أَّٔ ڃن ًٿٺ  حٿڄٔـي ًٷخٽ كـْن حٿڄٔخؿي حٍٕر٬ش ٯٴَ ٿو ًنزو ٳٸخٽ
انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن طٌٟؤ ٻڄخ أڃَ ًٛڀَ ٻڄخ أڃَ 

 ٯٴَ ٿو ڃخ ٷيځ ڃن ٫ڄپ أٻٌحٹ ّخ ٫ٸزش ٷخٽ: ن٬ڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ حٿٌٿْي رن أرِ حٿٌٿْي ٫ن  - 

حٕنٜخٍُ كيػو ٫ن أرْو ٫ن ؿيه أرِ أٌّد حٕنٜخٍُ  أٌّد رن هخٿي رن أرِ أٌّد
 ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو:

حٻظڂ حٿو٤ْزش ػڂ طٌٟؤ ٳؤكٔن ًٌٟءٹ ًٛپ ڃخ ٻظذ حهلل ٿٺ ػڂ حكڄي ٍرٺ ًڃـيه ػڂ -
بڅ ٍأّض ٿِ ٳِ ٳٚنش ٷپ: حٿڀيڂ انٺ طٸيٍ ًٙ أٷيٍ ًط٬ڀڂ ًٙ أ٫ڀڂ أنض ٫ٚځ حٿٌْٰد ٳ

طٔڄْيخ رخٓڄيخ هَْح ٳِ ىّنِ ًىنْخُ ًآهَطِ ًاڅ ٻخڅ ٯَْىخ هَْح ٿِ ڃنيخ ٳِ ىّنِ 
 ًىنْخُ ًآهَطِ ٳخٷٞ ٿِ ريخ. أً ٷخٽ: ٳخٷيٍىخ ٿِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ كيػنخ حرن ًىذ أهزَنِ كٌْس أڅ حٿٌٿْي رن  - 
 ڃخثش ًحػنِ ٫َ٘ كيّؼخ.حٿٌٿْي أهزَه ٳٌٻَه ربٓنخىه ًڃ٬نخه 

 كيّغ أرِ كڄْي حٿٔخ٫يُ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٓڄ٪ ٫ًَس ّٸٌٽ: أنزؤنخ أرٌ كڄْي  - 

 حٿٔخ٫يُ ٷخٽ:
حٓظ٬ڄپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ ڃن حُٕى ّٸخٽ ٿو: حرن حٿڀظزْش ٫ڀَ ٛيٷش ٳـخء -

ُ ٿِ ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٳٸخٽ: ڃخ ٳٸخٽ: ىٌح ٿټڂ ًىٌح أىي
رخٽ حٿ٬خڃپ نز٬ؼو ٳْـِء ٳْٸٌٽ ىٌح ٿټڂ ًىٌح أىيُ ٿِ أٳٚ ؿڀْ ٳِ رْض أرْو ًأڃو ٳْن٨َ 
أّييٍ اٿْو أځ ٙ ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ٙ ّؤطِ أكي ڃنټڂ ڃنيخ رِ٘ء اٙ ؿخء رو ٌّځ 

خء أً رٸَس ٿيخ هٌحٍ أً ٗخس ط٬َْ ػڂ ٍٳ٪ ّيّو كظَ حٿٸْخڃش ٫ڀَ ٍٷزظو اڅ ٻخڅ ر٬َْح ٿو ٍٯ
ٍأّنخ ٫ٴَس ّيّو ػڂ ٷخٽ: حٿڀيڂ ىپ رڀٰض ػٚػخ ًُحى ى٘خځ رن ٫ًَس ٷخٽ أرٌ كڄْي ٓڄ٪ 

 أًنِ ًأرَٜ ٫ْنِ ًٓڀٌح ُّي رن ػخرض.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ: كيػنِ  - 

ن أرِ كڄْي حٿٔخ٫يُ ٷخٽ: ٓڄ٬ظو ًىٌ ٳِ ٫َ٘س ڃن أٛلخد حٿنزِ ڃلڄي رن ٤٫خء ٫
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكيىڂ أرٌ ٷظخىس رن ٍر٬ِ ّٸٌٽ:

أنخ أ٫ڀڄټڂ رٜٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿٌح ٿو ڃخ ٻنض أٷيڃنخ ٛلزش ًٙ -
ٷخثڄخ ًٍٳ٪  أٻؼَنخ ٿو طزخ٫ش ٷخٽ: رڀَ ٷخٿٌح: ٳؤ٫َٝ ٷخٽ: ٻخڅ اًح ٷخځ اٿَ حٿٜٚس ح٫ظيٽ

ّيّو كظَ كخًٍ ريڄخ ڃنټزْو ٳبًح أٍحى أڅ َّٻ٪ ٍٳ٪ ّيّو كظَ ّلخًُ ريڄخ ڃنټزْو ػڂ ٷخٽ: 
حهلل أٻزَ ٳَٻ٪ ػڂ ح٫ظيٽ ٳڀڂ ّٜذ ٍأٓو ًٿڂ ّٸن٬و ًًٟ٪ ّيّو ٫ڀَ ٍٻزظْو ػڂ ٷخٽ: ٓڄ٪ 
حهلل ٿڄن كڄيه ػڂ ٍٳ٪ ًح٫ظيٽ كظَ ٍؿ٪ ٻپ ٨٫ڂ ٳِ ڃ٬ٌٟو ڃ٬ظيٙ ػڂ ىٌٍ ٓخؿيح 

 أٻزَ ػڂ ؿخٳَ ًٳظق ٠٫يّو ٫ن ر٤نو ًٳظق أٛخر٪ ٍؿڀْو ػڂ ػنَ ٍؿڀو حٿٍَْٔ ًٷخٽ: حهلل
ًٷ٬ي ٫ڀْيخ ًح٫ظيٽ كظَ ٍؿ٪ ٻپ ٨٫ڂ ٳِ ڃ٬ٌٟو ػڂ ىٌٍ ٓخؿيح ًٷخٽ: حهلل أٻزَ ػڂ 
ػنَ ٍؿڀو ًٷ٬ي ٫ڀْيخ كظَ َّؿ٪ ٻپ ٠٫ٌ اٿَ ڃ٬ٌٟو ػڂ نيٞ ٳٜن٪ ٳِ حٿَٻ٬ش 

ًٍٳ٪ ّيّو كظَ ّلخًُ ريڄخ ڃنټزْو ٻڄخ حٿؼخنْش ڃؼپ ًٿٺ كظَ اًح ٷخځ ڃن حٿٔـيطْن ٻزَ 
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ٛن٪ كْن حٳظظق حٿٜٚس ػڂ ٛن٪ ٻٌٿٺ كظَ اًح ٻخنض حٿَٻ٬ش حٿظِ طنٸ٠ِ ٳْيخ حٿٜٚس 
 أهَ ٍؿڀو حٿٍَْٔ ًٷ٬ي ٫ڀَ ٗٸو ڃظٌٍٻخ ػڂ َٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ: ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ  - 
 ً رن ٓڀْڂ أنو ٷخٽ:رټَ ٫ن أرْو ٫ن ٫ڄَ

أهزَنِ أرٌ كڄْي حٿٔخ٫يُ أنيڂ ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ نٜڀِ ٫ڀْٺ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل -
٫ڀْو ًٓڀڂ ٷٌٿٌح حٿڀيڂ ٛپ ٫ڀَ ڃلڄي ًأًُحؿو ًًٍّظو ٻڄخ ٛڀْض ٫ڀَ آٽ ارَحىْڂ 

 ًرخٍٹ ٫ڀَ ڃلڄي ًأًُحؿو ًًٍّظو ٻڄخ رخٍٻض ٫ڀَ آٽ ارَحىْڂ انٺ كڄْي ڃـْي.
 كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٫َْٔ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ّلَْ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 رن ٬ْٓي ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن أرِ كڄْي حٿٔخ٫يُ:
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ىيحّخ حٿ٬ڄخٽ ٯڀٌٽ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ُىَْ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫َْٔ  - 

زي حهلل ٫ن أرِ كڄْي أً كڄْيس حٿ٘ٺ ڃن ُىَْ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٫ن ڃٌَٓ رن ٫
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

اًح ه٤ذ أكيٻڂ حڃَأس ٳٚ ؿنخف ٫ڀْو أڅ ّن٨َ اٿْيخ اًح ٻخڅ انڄخ ّن٨َ اٿْيخ ٿو٤زظو ًاڅ -
 ٻخنض ٙ ط٬ڀڂ.

يػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ُىَْ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫َْٔ ك - 
 ڃٌَٓ رن ٫زي حهلل رن ِّّي ٫ن أرِ كڄْي أً أرِ كڄْيس ٷخٽ:

ًٷي ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح -
ه٤ذ أكيٻڂ حڃَأس ٳٚ ؿنخف ٫ڀْو أڅ ّن٨َ اٿْيخ اًح ٻخڅ انڄخ ّن٨َ اٿْيخ ٿو٤زظو ًاڅ 

 ٻخنض ٙ ط٬ڀڂ.
أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ رن هخٿي كيػنخ ٫ڄًَ رن ّلَْ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 حٿ٬زخّ رن ٓيپ رن ٬ٓي حٿٔخ٫يُ ٫ن أرِ كڄْي حٿٔخ٫يُ ٷخٽ:
هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خځ طزٌٹ كْن ؿجنخ ًحىُ حٿٸٍَ ٳبًح حڃَأس -

حٿٸٌځ  ٳِ كيّٸش ٿيخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕٛلخرو أهٌَٛح ٳوَٙ
ًهَٙ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫َ٘س أًٓٶ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٿڀڄَأس أكِٜ ڃخ ّوَؽ ڃنيخ كظَ أٍؿ٪ اٿْٺ اڅ ٗخء حهلل ٷخٽ: ٳوَؽ كظَ ٷيځ 
طزٌٹ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انيخ ٓظزْض ٫ڀْټڂ حٿڀْڀش ٍّق ٗيّيس ٳٚ ّٸٌځ 

څ ٿو ر٬َْ ٳڀٌْػٶ ٫ٸخٿو ٷخٽ: ٷخٽ أرٌ كڄْي ٳ٬ٸڀنخىخ ٳڀڄخ ٻخڅ ڃن ڃنټڂ ٳْيخ ٍؿپ ٳڄن ٻخ
حٿڀْپ ىزض ٫ڀْنخ ٍّق ٗيّيس ٳٸخځ ٳْيخ ٍؿپ ٳؤٿٸظو ٳِ ؿزپ ٣ِء ػڂ ؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃڀٺ أّڀش ٳؤىيٍ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٰڀش ر٠ْخء ٳټٔخه ٌٍٓٽ 

ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رزلَه ٷخٽ: ػڂ  حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَىح ًٻظذ
أٷزپ ًأٷزڀنخ ڃ٬و كظَ ؿجنخ ًحىُ حٿٸٍَ ٳٴٸخٽ ٿڀڄَأس ٻڂ كيّٸظٺ ٷخٿض: ٫َ٘س أًٓٶ 
هَٙ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ڃظ٬ـپ ٳڄن أكذ ڃنټڂ أڅ ّظ٬ـپ ٳڀْٴ٬پ ٷخٽ: 

َ ٫ڀَ حٿڄيّنش ٷخٽ: ىِ ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًهَؿنخ ڃ٬و كظَ اًح أًٳ
ىٌه ٣خرش ٳڀڄخ ٍأٍ ُأكيح ٷخٽ: ىٌح ُأكي ّلزنخ ًنلزو أٙ أهزَٻڂ روَْ ىًٍ حٕنٜخٍ ٷخٽ: 
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ٷڀنخ: رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: هَْ ىًٍ حٕنٜخٍ رنٌ حٿنـخٍ ػڂ ىحٍ رنِ ٫زي حٕٗيپ ػڂ ىحٍ 
 رنِ ٓخ٫يس ػڂ ٳِ ٻپ ىًٍ حٕنٜخٍ هَْ.

نخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن رٚٽ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
ٓيْپ رن أرِ ٛخٿق ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٬ْٓي ٫ن أرِ كڄْي حٿٔخ٫يُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٙ ّلپ ٙڃَة أڅ ّؤهٌ ڃخٽ أهْو رَْٰ كٸو ًًٿٺ ٿڄخ كَځ حهلل ڃخٽ حٿڄٔڀڂ ٫ڀَ حٿڄٔڀڂ -

ْي رن أرِ ٷَس كيػنخ ٓڀْڄخڅ كيػنِ ٓيپ كيػنِ ٫زي ٷخٽ ٫زي حهلل ًٷخٽ أرِ: ًٷخٽ ٫ز
حٿَكڄن رن ٬ْٓي ٫ن أرِ كڄْي حٿٔخ٫يُ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٙ ّلپ 
ٿڀَؿپ أڅ ّؤهٌ ٫ٜخ أهْو رَْٰ ٣ْذ نٴٔو ًًٿٺ ٿ٘يس ڃخ كَځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ڃن ڃخٽ حٿڄٔڀڂ ٫ڀَ حٿڄٔڀڂ.
رِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن رٚٽ ٫ن ٍر٬ْش رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٬ْٓي رن ٌّٓي ٫ن أرِ كڄْي ًأرِ أْٓي أڅ حٿنزِ ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

اًح ٓڄ٬ظڂ حٿليّغ ٫نِ ط٬َٳو ٷڀٌرټڂ ًطڀْن ٿو أ٬ٗخٍٻڂ ًأر٘خٍٻڂ ًطًَڅ أنو ڃنټڂ -
حٿليّغ ٫نِ طنټَه ٷڀٌرټڂ ًطنٴَ ڃنو أ٬ٗخٍٻڂ ًأر٘خٍٻڂ  ٷَّذ ٳؤنخ أًٙٻڂ رو ًاًح ٓڄ٬ظڂ

ًطًَڅ أنو ڃنټڂ ر٬ْي ٳؤنخ أر٬يٻڂ ڃنو ًٗٺ ٳْيڄخ ٫زْي رن أرِ ٷَس ٳٸخٽ: ٫ن أرِ كڄْي أً 
أرِ أْٓي ًٷخٽ: طًَڅ أنټڂ ڃنو ٷَّذ ًٗٺ أرٌ ٬ْٓي ٳِ أكيىڄخ ٳِ اًح ٓڄ٬ظڂ حٿليّغ 

 ٫نِ.
خڃَ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن رٚٽ ٫ن ٍر٬ْش رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫ - 

٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٬ْٓي رن ٌّٓي حٕنٜخٍُ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ كڄْي ًأرخ أْٓي 
 ّٸٌٙڅ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

اًح ىهپ أكيٻڂ حٿڄٔـي ٳڀْٸپ حٿڀيڂ حٳظق ٿِ أرٌحد ٍكڄظٺ ٳبًح هَؽ ٳڀْٸپ حٿڀيڂ انِ -
 أٓؤٿٺ ڃن ٳ٠ڀٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ ًُٻَّخ رن آلخٵ ٷخٙ: كيػنخ  - 
 أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ؿخرَ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ:

أهزَنِ أرٌ كڄْي أنو أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸيف ٿزن ڃن حٿنٸْ٪ ٿْْ رڄوڄَ -
ٷخٽ أرٌ كڄْي انڄخ أڃَ  ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌٙ هڄَطو ًٿٌ ر٬ٌى ط٬َٟو

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٕٓٸْش أڅ طٌٻؤ ًرخٕرٌحد أڅ طٰڀٶ ٿْٚ ًٿڂ ٌّٻَ ُٻَّخ ٷٌٽ 
 أرِ كڄْي رخٿڀْپ.

 كيّغ ڃ٬ْٸْذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٿيٓظٌحثِ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ  - 

 :ٓڀڄش ٫ن ڃ٬ْٸْذ ٷخٽ
ًٻَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄٔق ٳِ حٿڄٔـي ٬ّنِ حٿلَٜ ٳٸخٽ: اڅ ٻنض ٙ ري -

 ٳخ٫ٚ ٳٌحكيس.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ى٘خځ كيػنِ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ  - 
 ٫ن أرِ ٓڀڄش كيػنِ ڃ٬ْٸْذ ٷخٽ:

لَٜ ٳٸخٽ: اڅ ٻنض ٙ ري ٷْپ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄٔق ٳِ حٿڄٔـي ٬ّنِ حٿ-
 ٳخ٫ٚ ٳٌحكيس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ أٌّد رن ٫ظزش ٫ن ّلَْ رن أرِ  - 
 ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ڃ٬ْٸْذ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

 ًّپ ٿ٫ٖٸخد ڃن حٿنخٍ.-
َْ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ رټ - 

 ٫ن أرِ ٓڀڄش كيػنِ ڃ٬ْٸْذ:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ حٿَؿپ ٌُّٔ حٿظَحد كْغ ّٔـي ٷخٽ: اڅ -

 ٻنض ٳخ٫ٚ ٳٌحكيس.
 كيّغ نٴَ ڃن رنِ ٓڀڄش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڂ.

ِّّي رن أٓڀڂ ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ رن ٬ٓي ٫ن  - 
 حٿَكڄن رن ٤٫خء ٫ن نٴَ ڃن رنِ ٓڀڄش ٷخٿٌح:

 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخٿٔخ ٳ٘ٶ ػٌرو ٳٸخٽ: انِ ًح٫يص ىيّخ ٬َّ٘ حٿٌْځ.-
 كيّغ ٣وٴش حٿٰٴخٍُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ُىَْ ٫ن ڃلڄي رن  - 
 رن كڀلڀش ٫ن ن٬ْڂ رن ٫زي حهلل ٫ن أرِ ٣وٴش حٿٰٴخٍُ ٷخٽ: ٫ڄًَ

أهزَنِ أرِ أنو ٟخٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٪ نٴَ ٷخٽ: ٳزظنخ ٫نيه ٳوَؽ -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڀْپ ٤ّڀ٪ ٳَآه ڃنز٤لخ ٫ڀَ ًؿيو ٳَٻ٠و رَؿڀو 

 ٳؤّٸ٨و ًٷخٽ: ىٌه ٟـ٬ش أىپ حٿنخٍ.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن حرن آلخٵ ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄًَ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 رن ٤٫خء ٫ن ٬ّْٖ رن ٣يٴش حٿٰٴخٍُ ٫ن أرْو ٷخٽ:
ٟٴض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْڄن ط٠ْٴو ڃن حٿڄٔخٻْن ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿڀْپ ّظ٬خىي ْٟٴش ٳَآنِ ڃنز٤لخ ٫ڀَ ر٤نِ ٳَٻ٠نِ رَؿڀو 
 ٽ: ٙ ط٤٠ـ٪ ىٌه حٿ٠ـ٬ش ٳبنيخ ٟـ٬ش ّز٠ٰيخ حهلل ٫ِ ًؿپ.ًٷخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿلَع رن ٫زي حٿَكڄن  - 
 ٷخٽ:

رْنخ أنخ ؿخٿْ ڃ٪ أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن اً ٣ڀ٪ ٫ڀْنخ ٍؿپ ڃن رنِ ٯٴخٍ حرن ٿ٬زي -
٫ن هزَ أرْٺ ٷخٽ: كيػنِ أرِ ٫زي حهلل رن ٣يٴش  حهلل رن ٣يٴش ٳٸخٽ أرٌ ٓڀڄش أٙ طوزَنخ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٻؼَ حٿ٠ْٲ ٫نيه ٷخٽ: ٿْنٸڀذ ٻپ ٍؿپ 
ر٠ْٴو كظَ اًح ٻخڅ ًحص ٿْڀش حؿظڄ٪ ٫نيه ْٟٴخڅ ٻؼَْ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْنٸڀذ ٻپ ٍؿپ ڃ٪ ؿڀْٔو ٷخٽ: ٳټنض ڃڄن انٸڀذ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل
ًٓڀڂ ٳڀڄخ ىهپ ٷخٽ: ّخ ٫خث٘ش ىپ ڃن ِٗء ٷخٿض: ن٬ڂ كٌّٔش ٻنض أ٫يىطيخ ٗٳ٤خٍٹ 
ٷخٽ: ٳـخءص ريخ ٳِ ٷ٬ْزش ٿيخ ٳظنخًٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنيخ ٷڀْٚ ٳؤٻڀو ػڂ 
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 ٷخٽ: هًٌح رٔڂ حهلل ٳؤٻڀنخ ڃنيخ كظَ ڃخ نن٨َ اٿْيخ ػڂ ٷخٽ: ىپ ٫نيٹ ڃن َٗحد ٷخٿض: ن٬ڂ
ٿزْنش ٻنض أ٫يىطيخ ٿٺ ٷخٽ: ىڀڄْيخ ٳـخءص ريخ ٳظنخًٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٳَٳ٬يخ اٿَ ٳْو ٳَ٘د ٷڀْٚ ػڂ ٷخٽ حَٗرٌح رٔڂ حهلل ٳَ٘رنخ كظَ ًحهلل ڃخ نن٨َ اٿْيخ ػڂ 
هَؿنخ ٳؤطْنخ حٿڄٔـي ٳخ٤ٟـ٬ض ٫ڀَ ًؿيِ ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

س حٿٜٚس ًٻخڅ اًح هَؽ ٌّٷ٦ حٿنخّ ٿڀٜٚس ٳڄَ رِ ًأنخ ٫ڀَ ٳـ٬پ ٌّٷ٦ حٿنخّ حٿٜٚ
ًؿيِ ٳٸخٽ: ڃن ىٌح ٳٸڀض أنخ ٫زي حهلل رن ٣يٴش ٳٸخٽ: اڅ ىٌه ٟـ٬ش ّټَىيخ حهلل ٫ِ 

 ًؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٫ن ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٫ن ّلَْ  - 

 ش حٿٰٴخٍُ ٷخٽ:رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٬ّْٖ رن ٣وٴ
ٻخڅ أرِ ڃن أٛلخد حٿٜٴش ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ريڂ ٳـ٬پ ّنٸڀذ -

حٿَؿپ رخٿَؿپ ًحٿَؿڀْن كظَ رٸْض هخڃْ هڄٔش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
حن٤ڀٸٌح ٳخن٤ڀٸنخ ڃ٬و اٿَ رْض ٫خث٘ش ٳٸخٽ: ّخ ٫خث٘ش أ٬٣ڄْنخ ٳـخءص رلْ٘٘ش ٳؤٻڀنخ ػڂ 

ؼپ حٿٸ٤خس ٳؤٻڀنخ ػڂ ٷخٽ: ّخ ٫خث٘ش حٓٸْنخ ٳـخءص ر٬ْ ٳَ٘رنخ ػڂ ؿخءص ؿخءص رلْٔش ڃ
رٸيف َْٰٛ ٳْو ٿزن ٳَ٘رنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٗجظڂ رظڂ ًاڅ ٗجظڂ 
حن٤ڀٸظڂ اٿَ حٿڄٔـي ٳٸڀنخ: ٙ رپ نن٤ڀٶ اٿَ حٿڄٔـي ٷخٽ: ٳزْنخ أنخ ٳِ حٿڄٔـي ڃ٠ـ٬خ ٫ڀَ 

ٳٸخٽ: اڅ ىٌه ٟـ٬ش ّز٠ٰيخ حهلل ٳن٨َص ٳبًح ىٌ ٌٍٓٽ ر٤نِ اًح ٍؿپ ّلَٻنِ رَؿڀو 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٬ّنِ حرن حٿٸخٓڂ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ  - 
٫ن ّلَْ ٬ّنِ حرن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ: أهزَنِ ٬ّْٖ رن ٷْْ رن ٣وٴش ٫ن 

ش ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٳٚڅ حن٤ڀٶ أرْو ًٻخڅ أرٌه ڃن أىپ حٿٜٴ
 ريٌح ڃ٬ٺ ًًٻَ ڃ٬نخه.

 كيّغ ڃلڄٌى رن ٿزْي ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ  - 

ڄٌى حٿلْٜن رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ڄًَ رن ٬ٓي رن ڃ٬خً أهٌ رنِ ٫زي حٕٗيپ ٫ن ڃل
 رن ٿزْي أهِ رنِ ٫زي حٕٗيپ ٷخٽ:

ٿڄخ ٷيځ أرٌ حٿـڀْْ أنْ رن ٍحٳ٪ ڃټش ًڃ٬و ٳظْش ڃن رنِ ٫زي حٕٗيپ ٳْيڂ اّخّ رن ڃ٬خً -
ّڀظڄٌٔڅ حٿلڀٲ ڃن ٷَّٖ ٫ڀَ ٷٌڃيڂ ڃن حٿوٍِؽ ٓڄ٪ ريڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

: ًڃخ ًحٹ ٷخٽ: أنخ ًٓڀڂ ٳؤطخىڂ ٳـڀْ اٿْيڂ ٳٸخٽ ٿيڂ ىپ ٿټڂ اٿَ هَْ ڃڄخ ؿجظڂ ٿو ٷخٿٌح
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ؼنِ اٿَ حٿ٬زخى أى٫ٌىڂ اٿَ أڅ ٬ّزيًح حهلل ٙ َّ٘ٻٌح رو 
َِ ٻظخد ػڂ ًٻَ حٗٓٚځ ًطٚ ٫ڀْيڂ حٿٸَآڅ ٳٸخٽ أّخّ رن ڃ٬خً ًٻخڅ ٯٚڃخ  ْٗجخ ًأنِٽ ٫ڀ

كٴنش ڃن  كيػخ أُ ٷٌځ ىٌح ًحهلل هَْ ڃڄخ ؿجظڂ ٿو ٷخٽ: ٳؤهٌ أرٌ ؿڀْْ أنْ رن ٍحٳ٪
حٿز٤لخء ٳ٠َد ريخ ٳِ ًؿو اّخّ رن ڃ٬خً ًٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫نيڂ 
ًحنَٜٳٌح اٿَ حٿڄيّنش ٳټخنض ًٷ٬ش ر٬خع رْن حًّٕ ًحٿوٍِؽ ٷخٽ: ػڂ ٿڂ ّڀزغ اّخّ رن 
ڃ٬خً أڅ ىڀٺ ٷخٽ ڃلڄٌى رن ٿزْي ٳؤهزَنِ ڃن ك٠َه ڃن ٷٌڃِ ٫ني ڃٌطو أنيڂ ٿڂ ِّحٿٌح 

هلل ًّټزَه ًّلڄيه ًّٔزلو كظَ ڃخص ٳڄخ ٻخنٌح ّ٘ټٌڅ أنو ٷي ڃخص ڃٔڀڄخ ّٔڄ٬ٌنو ّيڀپ ح
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ٿٸي ٻخڅ حٓظ٬َ٘ حٗٓٚځ ٳِ ًٿٺ حٿڄـڀْ كْن ٓڄ٪ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ڃخ ٓڄ٪.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنِ ارَحىْڂ رن ٬ٓي كيػنخ حرن ٗيخد ٫ن  - 
ش ڃـيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ًؿيو ڃن ڃلڄٌى رن ٍرْ٪ ًٷي ٻخڅ ٫ٸپ ڃـ

 ىٿٌ ڃن رجَ ٿيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ٬ٗزش رن حٿلـخؽ ٫ن ٫زي ٍرو رن ٬ْٓي  - 

 ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ ٷخٽ:
كيػنِ ڃن ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ني أكـخٍ حٿِّض ّي٫ٌ ىټٌح ًأٗخٍ رزخ٣ن -

 .ٻٴْو نلٌ ًؿيو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن ٫ڄًَ أرِ ٫ڄًَ ٫ن  - 

 ٫خٛڂ رن ٫ڄَ رن ٷظخىس ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿْلڄِ ٫زيه حٿڄئڃن ڃن حٿينْخ ًىٌ ّلزو ٻڄخ طلڄٌڅ ڃ٠َّټڂ ڃن -

يٌح حٗٓنخى اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: اڅ حٿ٬٤خځ ًحٿَ٘حد طوخٳٌنو ٫ڀْو ًر
 حهلل ٫ِ ًؿپ اًح أكذ ٷٌڃخ حرظٚىڂ ٳڄن ٛزَ ٳڀو حٿٜزَ ًڃن ؿ٩ِ ٳڀو حٿـ٩ِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ ٫خٛڂ رن  - 
 ٷخٽ: ٫ڄَ رن ٷظخىس حٕنٜخٍُ ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي أهِ رنِ ٫زي حٕٗيپ

أطخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀَ رنخ حٿڄَٰد ٳِ ڃٔـينخ ٳڀڄخ ٓڀڂ ڃنيخ ٷخٽ: -
 حٍٻ٬ٌح ىخطْن حٿَٻ٬ظْن ٳِ رٌْطټڂ ٿڀٔزلش ر٬ي حٿڄَٰد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش أنزؤنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن ڃلڄي ٫ن ٫ڄًَ  - 
 ٿزْي أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٫ن ٫خٛڂ رن ٫ڄَ رن ٷظخىس ٫ن ڃلڄٌى رن

اػنظخڅ ّټَىيڄخ حرن آىځ حٿڄٌص ًحٿڄٌص هَْ ٿڀڄئڃن ڃن حٿٴظنش ًّټَه ٷڀش حٿڄخٽ ًٷڀش -
 حٿڄخٽ أٷپ ٿڀلٔخد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى أنزؤنخ آڄخ٫ْپ أهزَنِ ٫ڄًَ رن أرِ  - 
 ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٌٻَ ڃؼڀو.٫ڄًَ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي أڅ حٿنز

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش أنزؤنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃلڄي ٫ن ٫ڄًَ رن  - 
أرِ ٫ڄًَ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫ڄَ ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٷخٽ: ٳٌٻَ ڃؼڀو.
زي حٿ٬ِِّ رن ٫ڄًَ رن أرِ ٫ڄًَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش أنزؤنخ ٫ - 

 ٫ن ٫خٛڂ رن ٷظخىس ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّلڄِ ٫زيه حٿڄئڃن ٳِ حٿينْخ ًىٌ ّلزو ٻڄخ طلڄٌڅ ڃ٠َّټڂ حٿ٬٤خځ -

 ًحٿَ٘حد طوخٳٌڅ ٫ڀْو.
ٓلخٵ كيػنِ ٫خٛڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن ڃلڄي رن ا - 

 ٫ڄَ رن ٷظخىس ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي ٷخٽ:
أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رنِ ٫زي حٕٗيپ ٳٜڀَ ريڂ حٿڄَٰد ٳڀڄخ ٓڀڂ ٷخٽ: -

حٍٻ٬ٌح ىخطْن حٿَٻ٬ظْن ٳِ رٌْطټڂ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷڀض ٕرِ: اڅ ٍؿٚ ٷخٽ: ڃن 
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ّٜڀْيڄخ ٳِ رْظو ٕڅ حٿنزِ ٛڀَ  ٛڀَ ٍٻ٬ظْن ر٬ي حٿڄَٰد ٳِ حٿڄٔـي ٿڂ طـِه اٙ أڅ
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ىٌه ڃن ٛڀٌحص حٿزٌْص ٷخٽ: ڃن ٷخٽ ىٌح ٷڀض: ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن 

 ٷخٽ: ڃخ أكٔن ڃخ ٷخٽ أً ڃخ أكٔن ڃخ حنظ٩ِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ٓڀْڄخڅ رن حٿْٰٔپ  - 

 ىس ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي ٷخٽ:٫ن ٫خٛڂ رن ٫ڄَ رن ٷظخ
ٻٔٴض حٿ٘ڄْ ٌّځ ڃخص ارَحىْڂ حرن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح: ٻٔٴض -

حٿ٘ڄْ ٿڄٌص ارَحىْڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿ٘ڄْ ًحٿٸڄَ آّظخڅ ڃن 
آّخص حهلل ٫ِ ًؿپ أٙ ًأنيڄخ ٙ ّنټٔٴخڅ ٿڄٌص أكي ًٙ ٿلْخطو ٳبًح ٍأّظڄٌىڄخ ٻٌٿٺ 
ٳخٳ٫ٌِح اٿَ حٿڄٔخؿي ػڂ ٷخځ ٳٸَأ ٳْڄخ نٍَ ر٬ٞ }حٿَ ٻظخد{ ػڂ ٍٻ٪ ػڂ ح٫ظيٽ ػڂ ٓـي 

 ٓـيطْن ػڂ ٷخځ ٳٴ٬پ ڃؼپ ڃخ ٳ٬پ ٳِ حًٕٿَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي ٬ّنِ حرن حٿيخى ٫ن ٫ڄًَ  - 

 ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
څ أهٌٱ ڃخ أهخٱ ٫ڀْټڂ حٿَ٘ٹ حَٰٕٛ ٷخٿٌح: ًڃخ حٿَ٘ٹ حَٰٕٛ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ا-

حٿَّخء ّٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿيڂ ٌّځ حٿٸْخڃش اًح ؿُِ حٿنخّ رؤ٫ڄخٿيڂ حًىزٌح اٿَ حٿٌّن ٻنظڂ 
 طَحإًڅ ٳِ حٿينْخ ٳخن٨ًَح ىپ طـيًڅ ٫نيىڂ ؿِحء.

ّ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿِنخى كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن حٿ٬زخ - 
٫ن ٫ڄًَ رن أرِ ٫ڄًَ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫ڄَ حٿ٨ٴَُ ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي أڅ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 اڅ أهٌٱ ڃخ أهخٱ ٫ڀْټڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي ٫ن ٫ڄًَ ڃٌٿَ حٿڄ٤ڀذ  - 

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٫ن ڃلٌى رن ٿزْي
اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّلڄِ ٫زيه حٿينْخ ًىٌ ّلزو ٻڄخ طلڄٌڅ ڃَٟخٻڂ حٿ٬٤خځ ًحٿَ٘حد -

 طوٌٳخ ٿو ٫ڀْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي ٫ن ٫ڄًَ ڃٌٿَ حٿڄ٤ڀذ  - 

 َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:٫ن ٫خٛڂ رن ٫ڄَ رن ٷظخىس ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ
 اًح أكذ حهلل ٷٌڃخ حرظٚىڂ ٳڄن حرظٚىڂ ٳڄن ٛزَ ٳڀو حٿٜزَ ًڃن ؿ٩ِ ٳڀو حٿـ٩ِ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ  - 

حٿلْٜن رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ڄًَ رن ٬ٓي رن ڃ٬خً ٫ن أرِ ٓٴْخڅ ڃٌٿَ أرِ أكڄي ٫ن 
 ىََّس ٷخٽ: ٻخڅ ّٸٌٽ:أرِ 

كيػٌنِ ٫ن ٍؿپ ىهپ حٿـنش ٿڂ ّٜپ ٷ٢ ٳبًح ٿڂ ٬َّٳو حٿنخّ ٓؤٿٌه ڃن ىٌ ٳْٸٌٽ -
أَْٛځ رنِ ٫زي حٕٗيپ ٫ڄًَ رن ػخرض رن ًٷٖ ٷخٽ حٿلْٜن ٳٸڀض ٿڄلڄٌى رن ٿزْي 
ٻْٲ ٻخڅ ٗؤڅ حَْٕٛځ ٷخٽ: ٻخڅ ّؤرَ حٗٓٚځ ٫ڀَ ٷٌڃو ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ ُأكي ًهَؽ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ُأكي ريح ٿو حٗٓٚځ ٳؤٓڀڂ ٳؤهٌ ْٓٴو ٳٰيح كظَ أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
حٿٸٌځ ٳيهپ ٳِ ٫َٝ حٿنخّ ٳٸخطپ كظَ أػزظظو حٿـَحكش ٷخٽ: ٳزْنڄخ ٍؿخٽ رنِ ٫زي 
حٕٗيپ ّڀظڄٌٔڅ ٷظٚىڂ ٳِ حٿڄ٬َٻش اًح ىڂ رو ٳٸخٿٌح ًحهلل اڅ ىٌح ٿَْٖٛځ ًڃخ ؿخء ٿٸي 
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ٌه ڃخ ؿخء رو ٷخٿٌح: ڃخ ؿخء رٺ ّخ ٫ڄًَ أكَرخ ٫ڀَ طَٻنخه ًانو ٿڄنټَ ىٌح حٿليّغ ٳٔؤٿ
ٷٌڃٺ أً ٍٯزش ٳِ حٗٓٚځ ٷخٽ: رپ ٍٯزش ٳِ حٗٓٚځ آڃنض رخهلل ًٌٍٓٿو ًأٓڀڄض ػڂ 
أهٌص ْٓٴِ ٳٰيًص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخطڀض كظَ أٛخرنِ ڃخ أٛخرنِ 

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: انو ٿڄن ٷخٽ: ػڂ ٿڂ ّڀزغ أڅ ڃخص ٳِ أّيّيڂ ٳٌٻًَه ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ ح
 أىپ حٿـنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٫َْٔ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ُّي رن أٓڀڂ  - 
 ٫ن أرْو ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي حٕنٜخٍُ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

ظخد أرِ رو٤و أٓٴًَح رخٿٴـَ ٳبنو أ٨٫ڂ ٿٖؿَ ٷخٽ ٫زي حهلل ًؿيص ىٌح حٿليّغ ٳِ ٻ-
كيػنخ آلخٵ رن ٫َْٔ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿِنخى ٫ن ٫ڄًَ رن أرِ ٫ڄًَ ٫ن 
٫خٛڂ رن ٫ڄَ رن ٷظخىس ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: اڅ 
أهٌٱ ڃخ أهخٱ ٫ڀْټڂ حٿَ٘ٹ حَٰٕٛ ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ حٿَ٘ٹ حَٰٕٛ ٷخٽ: 

طزخٍٹ ًط٬خٿَ ّٸٌٽ ٌّځ طـخٍُ حٿ٬زخى رؤ٫ڄخٿيڂ اًىزٌح اٿَ حٿٌّن ٻنظڂ حٿَّخء اڅ حهلل 
 طَحإًڅ رؤ٫ڄخٿټڂ ٳِ حٿينْخ ٳخن٨ًَح ىپ طـيًڅ ٫نيىڂ ؿِحء.

 كيّغ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن أرِ  - 

 ڃ٬خًّش رن هيّؾ ٷخٽ: ٓڄ٬ض ٍؿٚ ڃن ٻنيس ّٸٌٽ:كزْذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن 
كيػنِ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٕنٜخٍ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ ّنظٸٚ أكيٻڂ ڃن ٛٚطو ْٗجخ اٙ أطڄيخ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن 
 ٓزلظو.

 كيّغ ڃلڄٌى رن ٿزْي أً ڃلڄٌى رن ٍرْ٪ ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ كيػنِ ڃلڄٌى  - 

 رن ٿزْي:
أنو ٫ٸپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًٸپ ڃـش ڃـيخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن -

 ىٿٌ ٻخڅ ٳِ ىحٍىڂ.
أهزَنِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس ٷخٽ: - 

 ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫ڄَ رن ٷظخىس ٫ن ڃلٌى رن ٿزْي ٷخٽ:
اهظڀٴض ٌْٓٱ حٿڄٔڀڄْن ٫ڀَ حٿْڄخڅ أرِ كٌّٴش ٌّځ أكي ًٙ ٬َّٳٌنو ٳٸظڀٌه ٳؤٍحى ٌٍٓٽ -

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّيّو ٳظٜيٵ كٌّٴش ريّظو ٫ڀَ حٿڄٔڀڄْن.
خ ڃلڄي ٬ّنِ حرن أرِ ٫ڄًَ ٫ن ٛٴٌحڅ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤن - 

 ٓڀْڂ ٫ن ڃلٌى رن ٿزْي ٷخٽ: ٿڄخ نِٿض:
}أٿيخٻڂ حٿظټخػَ{ ٳٸَأىخ كظَ رڀٮ }ٿظٔؤٿن ٌّڃجٌ ٫ن حٿن٬ْڂ{ ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ن أُ -

ن٬ْڂ ُنٔؤٽ ًانڄخ ىڄخ حٌٕٓىحڅ حٿڄخء ًحٿظڄَ ًٌْٓٳنخ ٫ڀَ ٍٷخرنخ ًحٿ٬يً كخَٟ ٳ٬ن أُ 
 ًٿٺ ْٓټٌڅ.ن٬ْڂ نٔؤٽ ٷخٽ: اڅ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى أنزؤنخ آڄخ٫ْپ رن ؿ٬ٴَ أهزَنِ  - 
 ٫ڄًَ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
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 اًح أكذ حهلل ٷٌڃخ ارظٚىڂ ٳڄن ٛزَ ٳڀو حٿٜزَ ًڃن ؿ٩ِ ٳڀو حٿـ٩ِ.-
 كيّغ نٌٳپ رن ڃ٬خًّش ٍِٟ حهلل ٫نو.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿِىَُ كي - 
٫ن أرِ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ ٫ن نٌٳپ رن ڃ٬خًّش أڅ حٿنزِ ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ڃن ٳخطظو حٿٜٚس ٳټؤنڄخ ًطَ أىڀو ًڃخٿو.-

 .كيّغ ٍؿپ ڃن رنِ ٟڄَس ٫ن ٍؿپ ڃن ٷٌڃو ٍِٟ حهلل ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٍؿپ ڃن  - 

 رنِ ٟڄَس ٫ن ٍؿپ ڃن ٷٌڃو ٷخٽ:
ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿ٬ٸْٸش ٳٸخٽ: ٙ أكذ حٿ٬ٸٌٵ ًٿټن ڃن ًٿي ٿو ًٿي -

 ٳؤكذ أڅ ّنٔٺ ٫ڀْو أً ٫نو ٳڀْٴ٬پ.
خ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش كيػنخ ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٍؿپ ٫ن أرْو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

 أً ٫ن ٫ڄو أنو ٷخٽ:
ٗييص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬َٳش ٳٔجپ ٫ن حٿ٬ٸْٸش ٳٸخٽ: ٙ أكذ حٿ٬ٸٌٵ ًٿټن -

 ڃن ًٿي ٿو ًٿي ٳؤكذ أڅ ّنٔٺ ٫نو ٳڀْٴ٬پ.
 كيّغ ٍؿپ ڃن رنِ ٓڀْڂ ٍِٟ حهلل ٫نو.

زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ُّي ٬ّنِ حرن أٓڀڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ - 
 ٍؿپ ڃن رنِ ٓڀْڂ ٫ن ؿيه:

أنو أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٴ٠ش ٳٸخٽ: ىٌه ڃن ڃ٬يڅ ٿنخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓظټٌڅ ڃ٬خىڅ ّل٠َىخ َٗحٍ حٿنخّ.
 كيّغ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

 كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ أٌّد ٫ن نخٳ٪ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
 ٫ن ٍؿپ ڃن حٿنٜخٍ ٫ن أرْو:

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ نٔظٸزپ حٿٸزڀظْن رزٌٽ أً ٯخث٢.-
 كيّغ ٍؿپ ڃن رنِ كخٍػش ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء رن  - 
 ڃن رنِ كخٍػش:ّٔخٍ ٫ن ٍؿپ 

أڅ ٍؿٚ ًؿؤ نخٷش ٳِ ٿزظيخ رٌطي ًهِ٘ أڅ طٴٌطو ٳٔؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَه -
 أً أڃَىڂ رؤٻڀيخ.

 كيّغ ٍؿپ ڃن رنِ أٓي ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ  - 

 ي ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ أٓ
 ٙ ّٔؤٽ ٍؿپ ًٿو أًٷْش أً ٫يٿيخ اٙ ٓؤٽ اٿلخٳخ.-
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 كيّغ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٓڄِ ٫ن أرِ رټَ رن  - 

 ٫زي حٿَكڄن ٫ن ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
څ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀو ًٓڀڂ ٍإُ رخٿ٬َؽ ًىٌ ّٜذ ٫ڀَ ٍأٓو حٿڄخء ڃن حٿلَ أً ڃن أ-

 حٿ٤٬ٖ ًىٌ ٛخثڂ.
 كيع ٍؿپ ڃن أٓڀڂ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓيْپ رن أرِ ٛخٿق  - 
 ٫ن أرْو ٫ن ٍؿپ ڃن أٓڀڂ:

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ أنٺ ٷڀض أنو ٿي٭ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ -
كْن أڃْٔض أ٫ًٌ رټڀڄخص حهلل حٿظخڃخص ڃن َٗ ڃخ هڀٶ ٿڂ ط٠َٹ ٷخٽ ٓيْپ ٳټخڅ أرِ اڅ 

 ٿي٭ أكي ڃنخ ٷٌٽ: ٷخٿيخ ٳبڅ ٷخٿٌح: ن٬ڂ ٷخٽ: ٻؤنو ٍَّ أنيخ ٙ ط٠َه.
كيػنخ حرن ٗيخد ٫ن ٫زي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ارَحىْڂ رن ٬ٓي - 

حٿڄڀٺ رن أرِ رټَْ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ر٬ٞ أٛلخد 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

 ٌّٗٺ أڅ ّٰڀذ ٫ڀَ حٿينْخ ٿټ٪ رن ٿټ٪ ًأٳ٠پ حٿنخّ ڃئڃن رْن ٻَّڄظْن ٿڂ َّٳ٬و.-
 كيّغ ٫زْي ڃٌٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ن أرْو ٫ن ٍؿپ ٫ن ٫زْي ڃٌٿَ حٿنزِ ٛڀَ كيػنخ ٫زي حهلل - 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٓجپ:

أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَ رٜٚس ر٬ي حٿڄټظٌرش أً ٌٍٓ حٿڄټظٌرش ٷخٽ: -
 ن٬ڂ رْن حٿڄَٰد ًحٿ٬٘خء.

٫ن ٓڀْڄخڅ حٿڄ٬نَ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ ًحرن أرِ ٫يُ - 
 ٫ن ٍؿپ كيػيڂ ٳِ ڃـڀْ أرِ ٫ؼڄخڅ حٿنييُ ٷخٽ حرن أرِ ٫يُ:

٫ن ْٗن ٳِ ڃـڀْ أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن ٫زْي ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ -
حڃَأطْن ٛخڃظخ ًاڅ ٍؿٚ ٷخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ىينخ حڃَأطْن ٷي ٛخڃظخ ًانيڄخ ٷي ٻخىطخ 

ٓټض ػڂ ٫خى ًأٍحه ٷخٽ: رخٿيخؿَس ٷخٽ: ّخ نزِ حهلل  أڅ طڄٌطخ ڃن حٿ٤٬ٖ ٳؤ٫َٝ ٫نو أً
انيڄخ ًحهلل ٷي ڃخطظخ أً ٻخىطخ أڅ طڄٌطخ ٷخٽ: حى٫يڄخ ٷخٽ: ٳـخءطخ ٷخٽ: ٳـِء رٸيف أً ٫ْ 
ٳٸخٽ ٗكيحىڄخ ٷْجِ ٳٸخءص ٷْلخ أً ىڃخ ٛيّيح ًٿلڄخ كظَ ٷخءص نٜٲ حٿٸيف ػڂ ٷخٽ 

ه كظَ ڃٖص حٿٸيف ػڂ ٷخٽ: اڅ ٿٖهٍَ ٷْجِ ٳٸخءص ڃن ٷْق ًىځ ٛيّي ًٿلڂ ٫ز٢ْ ًٯَْ
ىخطْن ٛخڃظخ ٫ڄخ أكپ حهلل ًأٳ٤َطخ ٫ڀَ ڃخ كَځ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀْيڄخ ؿڀٔض اكيحىڄخ اٿَ 

 حٕهٍَ ٳـ٬ڀظخ ّؤٻٚڅ ٿلٌځ حٿنخّ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿظْڄِ ٷخٽ: - 
ٳليػنخ ٫ن ٫زْي ڃٌٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٣َأ ٫ڀْنخ ٍؿپ ٳِ ڃـڀْ أرِ ٫ؼڄخڅ حٿنييُ -

٫ڀْو ًٓڀڂ ًٓجپ ٫ن ٛٚس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ٛٚطو رْن حٿڄَٰد 
 ًحٿ٬٘خء.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٯْخع ٷخٽ: ٻنض ڃ٪  - 
 أرِ ٫ؼڄخڅ ٷخٽ: ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ:

ْخع حٿٌُ ّ٘ٺ ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيػنخ ٬ٓي أً ٫زْي ٫ؼڄخڅ رن ٯ-
أنيڂ أڃًَح رْٜخځ ٷخٽ: ٳـخء ٍؿپ ر٬ٞ حٿنيخٍ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٳٚنخ ًٳٚنش ٷي 

 رڀٰيڄخ حٿـيي ٳٌٻَ ڃ٬نَ كيّغ ِّّي ًحرن أرِ ٫زْي ٫ن ٓڀْڄخڅ.
 كيّغ ٫زي حهلل رن ػ٬ڀزش رن ٬َْٛ ٍِٟ حهلل ٫نو.

ِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن حٿِىَُ كيػنِ ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 
 حهلل رن ػ٬ڀزش رن ٬َْٛ:

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٌّځ أكي ُڃڀٌىڂ ٳِ ػْخريڂ ٷخٽ: ًؿ٬پ ّيٳن ٳِ -
 حٿٸزَ حٿَى٢ ٷخٽ: ًٷخٽ: ٷيڃٌح أٻؼَىڂ ٷَآنخ.

رن آلخٵ ٫ن حٿِىَُ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ڃلڄي  - 
 ٫ن ٫زي حهلل رن ػ٬ڀزش رن ٬َْٛ ٷخٽ:

ٿڄخ أَٗٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٷظڀَ أكي ٳٸخٽ: أٗيي ٫ڀَ ىئٙء ڃخ ڃن -
ڃـًَف ؿَف ٳِ حهلل ٫ِ ًؿپ اٙ ر٬ؼو حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش ًؿَكو ّيڃِ حٿڀٌڅ ٿٌڅ حٿيځ 

 ڃٌه أڃخڃيڂ ٳِ حٿٸزَ.ًحٿَّق ٍّق حٿڄٔٺ ٳخن٨ًَح أٻؼَىڂ ؿڄ٬خ ٿڀٸَآڅ ٳٸي
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زي حهلل رن ػ٬ڀزش رن أرِ  - 

 ٬َٛ ًػزظنْو ڃ٬ڄَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀو ًٓڀڂ:
 أَٗٱ ٫ڀَ ٷظڀَ أكي ٳٸخٽ: اڅ أٗيي ٫ڀَ ىئٙء ُڃڀٌىڂ رټڀٌڃيڂ ًىڃخثيڂ.-
كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن حرن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ  - 

 ٬َْٛ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ:
ٿڄخ ٻخڅ ٌّځ أكي أَٗٱ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿ٘ييحء حٿٌّن ٷظڀٌح ٌّڃجٌ ٳٸخٽ: -

ُڃڀٌىڂ ريڃخثيڂ ٳبنِ ٷي ٗييص ٫ڀْيڂ ٳټخڅ ّيٳن حٿَؿٚڅ ًحٿؼٚػش ٳِ حٿٸزَ حٿٌحكي 
 و ٷخٽ ؿخرَ: ٳيٳن أرِ ٫ًڄِ ٌّڃجٌ ٳِ ٷزَ ًحكي.ًّٔؤٽ أّيڂ ٻخڅ أٷَأ ٿڀٸَآڅ ٳْٸيڃٌن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن أرِ آلخٵ كيػنِ حٿِىَُ  - 
 ٫ن ٫زي حهلل رن ػ٬ڀزش رن ٬َْٛ أڅ أرخ ؿيپ ٷخٽ كْن حٿظٸَ حٿٸٌځ:

 حٿڀيڂ أٷ٬٤نخ حٿَكڂ ًأطخنخ رڄخ ٙ ن٬َٳو ٳؤكنو حٿٴيحء ٳټخڅ حٿڄٔظٴظق.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ ڃلڄي رن  - 

َِ ٬ّٸٌد حٿ٬ٌٍُ  ڃٔڀڂ حٿِىَُ ٫ن ٫زي حهلل رن ػ٬ڀزش رن ٬َْٛ حٿ٬ٌٍُ ًٳْڄخ ٷَأ ٫ڀ
 كڀْٲ رنِ ُىَس ٷخٽ:

 أَٗٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ أٛلخد أكي ٳٌٻَ ڃ٬نَ كيّغ ِّّي.-
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫ؼڄخڅ كيػنخ ٍؿپ ٳِ كڀٸش أرِ  كيػنخ ٫زي - 

 ٫ؼڄخڅ ٷخٽ: كيػنِ ٬ٓي ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
أنيڂ أڃًَح رْٜخځ ٌّځ ٳـخء ٍؿپ ر٬ٞ حٿنيخٍ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٳٚنش ًٳٚنش ٷي -

 رڀٰيڄخ حٿـيي ٳؤ٫َٝ ٫نو ٳٌٻَ حٿليّغ.
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كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ: ًٷخٽ حرن ٗيخد: كيػنخ ٫زي حهلل  - 
 ٷخٽ ٫زي حهلل رن ػ٬ڀزش رن ٬َْٛ حٿ٬ٌٍُ:

ه٤ذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنخّ ٷزپ حٿٴ٤َ رٌْڃْن ٳٸخٽ: أىًح ٛخ٫خ ڃن رَ -
أً ٷڄق رْن حػنْن أً ٛخ٫خ ڃن طڄَ أً ٛخ٫خ ڃن ٬َْٗ ٫ڀَ ٻپ كَ ٫ًزي ًَْٰٛ 

 ًٻزَْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ: ٓؤٿض كڄخى رن ُّي ٫ن ٛيٷش حٿٴ٤َ  - 

ٳليػنِ ٫ن ن٬ڄخڅ رن ٍحٗي ٫ن حٿِىَُ ٫ن حرن ػ٬ڀزش رن أرِ ٬َْٛ ٫ن أرْو أڅ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

أىًح ٛخ٫خ ڃن ٷڄق أً ٛخ٫خ ڃن رَ ًٗٺ كڄخى ٫ن ٻپ حػنْن َْٰٛ أً ٻزَْ ًٻَ أً -
كَ أً ڃڄڀٌٹ ٯنِ أً ٳٸَْ أڃخ ٯنْټڂ ٳِْٻْو حهلل ًأڃخ ٳٸَْٻڂ ٳَْى ٫ڀْو أٻؼَ ڃڄخ أنؼَ 

.ِ٤٬ّ 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع ٷخٽ: - 
َِ ٌّنْ ٫ن حرن ٗيخد ٷخٽ: أهزَنِ ٫زي حهلل رن ػ٬ڀزش ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ - ٷَأه ٫ڀ

أرِ ًٷخٙ ٌّطَ رَٻ٬ش ًحكيس ٙ ِّّي ٫ڀْيخ  حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٔق ًؿيو أنو ٍحٍ ٬ٓي رن
 كظَ ّٸٌځ ڃن ؿٌٱ حٿڀْپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ٫زي ٍرو كيػنخ ڃلڄي رن كَد كيػنِ  - 
 حٿِرْيُ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زي حهلل رن ػ٬ڀزش رن ٬َْٛ حٿ٬ٌٍُ ٷخٽ:

 ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ڃٔق ًؿيو ُڃن حٿٴظق.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ كيػنِ ٫زي حهلل  - 

 رن ػ٬ڀزش رن ٬َْٛ حٿ٬ٌٍُ ٷخٽ:
ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ڃٔق ًؿيو ُڃن حٿٴظق أنو ٍأٍ ٬ٓي رن أرِ -

يس ر٬ي ًٷخٙ ٻخڅ ٬ٓي ٷي ٗيي ريٍح ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّطَ رَٻ٬ش ًحك
 ٛٚس حٿ٬٘خء ٬ّنِ حٿ٬ظڄش ٙ ِّّي ٫ڀْيخ كظَ ّٸٌځ ڃن ؿٌٱ حٿڀْپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ حرن ؿَّؾ كيػنِ حرن ٗيخد ٫ن  - 
 حٿٸٔخڃش ٳِ حٿيځ ٷخٽ:

ٻخنض حٿٸٔخڃش ٳِ حٿـخىڀْش ٫ن كيّغ أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ًٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن -
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٕنٜخٍ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ٍؿخٽ ڃن أٛلخد

ًٓڀڂ أٷَىخ ٫ڀَ ڃخ ٻخنض ٫ڀْو ٳِ حٿـخىڀْش ًٷ٠َ ريخ رْن نخّ ڃن حٕنٜخٍ ٳِ ٷظْپ 
 حى٫ٌه ٫ڀَ حٿْيٌى.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي كيػنِ ٫ٸْپ ٫ن حرن  - 
 ن ػ٬ڀزش رن ٬َْٛ حٿ٬ٌٍُ:ٗيخد ٫ن ٫زي حهلل ر

ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ڃٔق ٫ڀَ ًؿيو ًأىٍٹ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٻخنٌح ّنيٌنِ ٫ن حٿٸزڀش طوٌٳخ أڅ أطٸَد ٕٻؼَ ڃنيخ ػڂ 
حٿڄٔڀڄٌڅ حٿٌْځ ّنيٌڅ ٫نيخ ًّٸٌٽ ٷخثڀيڂ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٿو ڃن 

 ٦ حهلل ڃخ ٿْْ ٕكي.كٴ
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 كيّغ ٫زْي حهلل رن ٫يُ حٕنٜخٍُ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ حرن ٗيخد ٫ن  - 

 ٤٫خء رن ِّّي حٿڀْؼِ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫يُ رن حٿوْخٍ أڅ ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ كيػو:
ٌ ٳِ ڃـڀْ ٳٔخٍه ّٔظؤًنو ٳِ ٷظپ ٍؿپ ڃن أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًى-

حٿڄنخٳٸْن ٳـيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: أٿْْ ّ٘يي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ٷخٽ 
حٕنٜخٍُ رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٙ ٗيخىس ٿو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٿْْ ّ٘يي 

ڀِ ٷخٽ: رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٙ أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: أٿْْ ّٜ
 ٛٚس ٿو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًٿجٺ حٿٌّن نيخنِ حهلل ٫نيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٤٫خء رن  - 
 ِّّي حٿڀْؼِ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫يُ رن حٿوْخٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫يُ حٕنٜخٍُ كيػو:

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْنخ ىٌ ؿخٿْ اً ؿخءه ٍؿپ ٬ّنِ ّٔظؤًنو أُ ّٔخٍه  أڅ-
 ٳٌٻَ ڃ٬نخه.

 كيّغ ٫ڄَ رن ػخرض حٕنٜخٍُ ٫ن ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٷخٽ: ٷخٽ حٿِىَُ ًأهزَنِ  - 

 أنو أهزَه ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:٫ڄَ رن ػخرض حٕنٜخٍُ 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٌّڃجٌ ٿڀنخّ ًىٌ ّلٌٍىڂ ٳظنش حٿيؿخٽ ط٬ڀڄٌڅ -

أنو ٿن ٍَّ أكي ڃنټڂ ٍرو ٫ِ ًؿپ كظَ ّڄٌص ًانو ڃټظٌد رْن ٫ْنْو ٻخٳَ ّٸَإه ڃن 
 ٻَه ٫ڄڀو.

 كيّغ حٿڄْٔذ رن كِڅ ٍِٟ حهلل ٫نو.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن حرن حٿڄْٔذ كيػنخ ٫زي  - 

 ٫ن أرْو:
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿـيه ؿي ٬ْٓي: ڃخ حٓڄٺ ٷخٽ: كِڅ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رپ أنض ٓيپ ٳٸخٽ: ٙ أٯَْ آڄخ ٓڄخنْو أرِ ٷخٽ حرن 
 نخ كًِنش ر٬ي.حٿڄْٔذ ٳڄخ ُحٿض ٳْ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿِحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٬ْٓي رن  - 
 حٿڄْٔذ ٫ن أرْو ٷخٽ:

ٿڄخ ك٠َص أرخ ٣خٿذ حٿٌٳخس ىهپ ٫ڀْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًنيه أرٌ ؿيپ ٫ًزي -
ني حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٸخٽ حهلل رن أرِ أڃْش ٳٸخٽ: أُ ٫ڂ ٷپ: ٙ اٿو اٙ حهلل ٻڀڄش أكخؽ ريخ ٿٺ ٫

أرٌ ؿيپ ٫ًزي حهلل رن أرِ أڃْش ّخ أرخ ٣خٿذ أطَٯذ ٫ن ڃڀش ٫زي حٿڄ٤ڀذ ٷخٽ: ٳڀڂ ِّحٙ 
ّټڀڄخنو كظَ ٷخٽ آهَ ِٗء ٻڀڄيڂ رو ٫ڀَ ڃڀش ٫زي حٿڄ٤ڀذ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٙٓظٰٴَڅ ٿٺ ڃخ ٿڂ ُأنو ٫نٺ ٳنِٿض }ڃخ ٻخڅ ٿڀنزِ ًحٿٌّن آڃنٌح أڅ ّٔظٰٴًَح 

ڀڄَ٘ٻْن ًٿٌ ٻخنٌح أًٿِ ٷَرَ ڃن ر٬ي ڃخ طزْن ٿيڂ أنيڂ أٛلخد حٿـلْڂ{ ٷخٽ: ٳنِٿض ٿ
 ٳْو }انٺ ٙ طييُ ڃن أكززض{.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٣خٍٵ ٫ن ٬ْٓي رن  - 
 حٿڄْٔذ ٷخٽ:
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څ ٳٸخٽ: حن٤ڀٸنخ ٻخڅ أرِ ڃڄن رخّ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طلض حٿ٘ـَس ر٬ْش حٿٌَٟح-
 ٳِ ٷخرپ كخؿْن ٳ٬ڄِ ٫ڀْنخ ڃټخنيخ ٳبڅ ٻخنض رْنض ٿټڂ ٳؤنظڂ أ٫ڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٣خٍٵ ٷخٽ: ًٻَ ٫ني ٬ْٓي  - 
 رن حٿڄْٔذ حٿ٘ـَس ٳٸخٽ: كيػنِ أرِ:

 أنو ٻخڅ ًٿٺ حٿ٬خځ ڃ٬يڂ ٳنٌٔىخ ڃن حٿ٬خځ حٿڄٸزپ.-
 ٿن٬ڄخڅ ٍِٟ حهلل ٫نو.كيّغ كخٍػش رن ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ أهزَنِ ٫زي حهلل  - 
 رن ٫خڃَ رن ٍر٬ْش ٫ن كخٍػش رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ:

ڃٍَص ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬و ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ؿخٿْ ٳِ حٿڄٸخ٫ي -
َٜٱ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ىپ ٍأّض ٳٔڀڄض ٫ڀْو ػڂ أؿِص ٳڀڄخ ٍؿ٬ض ًحن

 حٿٌُ ٻخڅ ڃ٬ِ ٷڀض: ن٬ڂ ٷخٽ: ٳبنو ؿزَّپ ًٷي ٍى ٫ڀْٺ حٿٔٚځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿَؿخٽ ٷخٽ:  - 

ٓڄ٬ض ٫ڄَ ڃٌٿَ ٯٴَس ّليع ٫ن ػ٬ڀزش رن أرِ ڃخٿٺ ٫ن كخٍػش رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ: ٷخٽ 
 ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:ٌٍٓ

ّظوٌ أكيٻڂ حٿٔخثڄش ٳْ٘يي حٿٜٚس ٳِ ؿڄخ٫ش ٳظظ٬ٌٍ ٫ڀْو ٓخثڄظو ٳْٸٌٽ: ٿٌ ٣ڀزض -
ٿٔخثڄظِ ڃټخنخ ىٌ أٻٖ ڃن ىٌح ٳْظلٌٽ ًٙ ّ٘يي اٙ حٿـڄ٬ش ٳْظ٬ٌٍ ٫ڀْو ٓخثڄظو ٳْٸٌٽ ٿٌ 

ٳ٤ْز٪ ٫ڀَ ٣ڀزض ٿٔخثڄظِ ڃټخنخ ىٌ أٻٖ ڃن ىٌح ٳْظلٌٽ ٳٚ ّ٘يي حٿـڄ٬ش ًٙ حٿـڄخ٫ش 
 ٷڀزو.

 كيّغ ٻ٬ذ رن ٫خٛڂ ح٬َُٕٗ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٛٴٌحڅ رن  - 

٫زي حهلل ٫ن أځ حٿيٍىحء ٫ن ٻ٬ذ رن أرِ ٫خٛڂ ح٬َُٕٗ ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿٔٸْٴش ٷخٽ: 
 ٿْْ ڃن حڃزَ حڃْٜخځ ٳِ حڃٔٴَ. ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ: كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ:  - 
كيػنِ حرن ٗيخد أڅ ٛٴٌحڅ رن ٫زي حهلل رن ٛٴٌحڅ كيػو ٫ن حځ حٿيٍىحء ٫ن ٻ٬ذ رن 

 ٫خٛڂ ح٬َُٕٗ ٷخٽ حرن رټَ حرن ٫خٛڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
 ٿْْ ڃن حٿزَ حٿْٜخځ ٳِ حٿٔٴَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٛٴٌحڅ رن ٫زي حهلل رن  - 

ٛٴٌحڅ ٫ن أځ حٿيٍحىء ٫ن ٻ٬ذ رن ٫خٛڂ ح٬َُٕٗ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٷخٽ: ٿْْ ڃن حٿزَ حٿْٜخځ ٳِ حٿٔٴَ.

 كيّغ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ك - 

 ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ:
أڅ حٕنٜخٍُ أهزَ ٤٫خء أنو ٷَزپ حڃَأطو ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ -

ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٛخثڂ ٳؤڃَ أڃَأطو ٳٔؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ حٿنز
ًٓڀڂ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ّٴ٬پ ًٿٺ ٳؤهزَطو حڃَأطو ٳٸخٽ: اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
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َّهٚ ٿو ٳِ أْٗخء ٳخٍؿ٬ِ اٿْو ٳٸٌٿِ ٿو ٳَؿ٬ض اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٳٸخٿض: ٷخٽ: اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّهٚ ٿو ٳِ أْٗخء ٳٸخٽ: أنخ أطٸخٻڂ هلل 

 حهلل. ًأ٫ڀڄټڂ رليًى
 كيّغ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ حرن ٫ٌڅ ٫ن ڃـخىي ٷخٽ: - 
ٻخڅ ؿنخىس رن أرِ أڃْش أڃَْح ٫ڀْنخ ٳِ حٿزلَ ٓض ٓنْن ٳو٤زنخ ًحص ٌّځ ٳٸخٽ: ىهڀنخ -

خ رڄخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ ٫ڀَ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷڀنخ ٿو: كيػن
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ طليػنخ رڄخ ٓڄ٬ض ڃن حٿنخّ ٷخٿٌح: ٷخٽ: ٳ٘يىًح ٫ڀْو ٳٸخٽ: 
ٷخځ ٳْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: أنٌٍٻڂ حٿڄْٔق حٿيؿخٽ أنٌٍٻڂ حٿڄْٔق 
حٿيؿخٽ ًىٌ ٍؿپ ڃڄٌٔف حٿ٬ْن ٷخٽ حرن ٫ٌڅ أ٧نو ٷخٽ: حٿٍَْٔ ّڄټغ ٳِ حٍٕٝ 

ن ٛزخكخ ڃ٬و ؿزخٽ هزِ ًأنيخٍ ڃخء ّزڀٮ ٓڀ٤خنو ٻپ ڃنيپ ٙ ّؤطِ أٍر٬ش ڃٔخؿي أٍر٬ْ
ٳٌٻَ حٿڄٔـي حٿلَحځ ًحٿڄٔـي حٕٷَٜ ًحٿ٤ٌٍ ًحٿڄيّنش ٯَْ أڅ ڃخ ٻخڅ ڃن ًٿٺ ٳخ٫ڀڄٌح 
أڅ حهلل ٿْْ رؤ٫ٌٍ ٿْْ حهلل رؤ٫ٌٍ ٿْْ حهلل رؤ٫ٌٍ ٷخٽ حرن ٫ٌڅ ًأ٧ن ٳِ كيّؼو ّٔڀ٢ 

 ّلْْو ًٙ ّٔڀ٢ ٫ڀَ ٯَْه. ٫ڀَ ٍؿپ ڃن حٿزَ٘ ٳْٸظڀو ػڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن ڃـخىي  - 

 ٫ن ؿنخىس رن أرِ أڃْش أنو ٷخٽ:
أطْض ٍؿٚ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ٿو: كيػنِ كيّؼخ ٓڄ٬ظو ڃن -

ِ ٫ن ٯَْٹ ًاڅ ٻخڅ ٫نيٹ ڃٜيٷخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿيؿخٽ ًٙ طليػن
ٳٸخٽ: ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: انٌٍطټڂ ٳظنش حٿيؿخٽ ٳڀْْ ڃن نزِ اٙ 
أنٌٍه ٷٌڃو أً أڃظو ًانو آىځ ؿ٬ي أ٫ٌٍ ٫ْنو حٿٍَْٔ ًانو ّڄ٤َ ًٙ ّنزض حٿ٘ـَ ًانو 

ٍ ًنيَ ًڃخء ّٔڀ٢ ٫ڀَ نٴْ ٳْٸظڀيخ ػڂ ّلْْيخ ًٙ ّٔڀ٢ ٫ڀَ ٯَْىخ ًانو ڃ٬و ؿنش ًنخ
ًؿزپ هزِ ًاڅ ؿنظو نخٍ ًنخٍه ؿنش ًانو ّڀزغ ٳْټڂ أٍر٬ْن ٛزخكخ ٳَْى ٳْيخ ٻپ ڃنيپ 
اٙ أٍر٪ ڃٔخؿي ڃٔـي حٿلَحځ ًڃٔـي حٿڄيّنش ًحٿ٤ٌٍ ًڃٔـي حٕٷَٜ ًاڅ ٗټپ ٫ڀْټڂ 

 أً ٗزو ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿْْ رؤ٫ٌٍ.
٫ن ح٫ٕڄٖ ًڃنٌٍٜ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ - 

ڃـخىي ٫ن ؿنخىس رن أرِ أڃْش حُٕىُ ٷخٽ: ًىزض أنخ ًٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ اٿَ ٍؿپ ڃن 
 أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀنخ:

كيػنخ ڃخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٻَ ٳِ حٿيؿخٽ ًٙ طليػنخ ٫ن -
ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: أنٌٍطټڂ حٿيؿخٽ ػٚػخ ٯَْه ًاڅ ٻخڅ ڃٜيٷخ ٷخٽ: ه٤زنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫

ٳبنو ٿڂ ّټن نزِ ٷزڀِ اٙ ٷي أنٌٍه أڃظو ًانو ٳْټڂ أّظيخ حٕڃش ًانو ؿ٬ي آىځ ڃڄٌٔف حٿ٬ْن 
حٿٍَْٔ ڃ٬و ؿنش ًنخٍ ٳنخٍه ؿنش ًؿنظو نخٍ ًڃ٬و ؿزپ ڃن هزِ ًنيَ ڃن ڃخء ًانو 

٫ڀَ ٯَْىخ ًانو ّڄ٤َ حٿڄ٤َ ًٙ ّنزض حٿ٘ـَ ًانو ّٔڀ٢ ٫ڀَ نٴْ ٳْٸظڀيخ ًٙ ّٔڀ٢ 
ّڄټغ ٳِ حٍٕٝ أٍر٬ْن ٛزخكخ ّزڀٮ ٳْيخ ٻپ ڃنيپ ًٙ ّٸَد أٍر٬ش ڃٔخؿي ڃٔـي 
حٿلَحځ ًڃٔـي حٿڄيّنش ًڃٔـي حٿ٤ٌٍ ًڃٔـي حٕٷَٜ ًڃخ ّ٘زو ٫ڀْټڂ ٳبڅ ٍرټڂ ٿْْ 

 رؤ٫ٌٍ.
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 كيّغ ٍؿپ ڃن رنِ ٯٴخٍ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
 َحىْڂ رن ٬ٓي أهزَنِ أرِ ٷخٽ:كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ار - 
ٻنض ؿخٿٔخ اٿَ ؿنذ كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن ٳِ حٿڄٔـي ٳڄَ ْٗن ؿڄْپ ڃن رنِ ٯٴخٍ -

ًٳِ أًنْو ٛڄڂ أً ٷخٽ: ًٷي أٍٓپ اٿْو كڄْي ٳڀڄخ أٷزپ ٷخٽ: ّخ حرن أهِ أًٓ٪ ٿو ٳْڄخ 
و رْنِ ًرْنٺ ٳبنو ٷي ٛلذ ٌٍٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـخء كظَ ؿڀْ ٳْڄخ رْنِ ًرْن

ٳٸخٽ ٿو كڄْي: ىٌح حٿليّغ حٿٌُ كيػظنِ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿْ٘ن 
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّن٘ت حٿٔلخد ٳْن٤ٶ 

 أكٔن حٿڄن٤ٶ ٠ًّلٺ أكٔن حٿ٠لٺ.
٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن ٫زي حهلل رن ٬ٓي - 

 حٿٜنخرلِ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:
اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ: نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٰڀ٣ٌخص ٷخٽ حًُٕح٫ِ -

 حٿٰڀ٣ٌخص ٗيحى حٿڄٔخثپ ٬ًٛخريخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ ٫َْٔ رن ٌّنْ كيػنخ حًُٕح٫ِ  - 

 حهلل رن ٬ٓي ٫ن حٿٜنخرلِ ٫ن ڃ٬خًّش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:٫ن ٫زي 
 أنو نيَ ٫ن حٿٰڀ٣ٌخص.-

 كيّغ ڃلْٜش رن ڃ٬ٌٔى ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ رن ڃلڄي كيػنخ ٿْغ كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ  - 

رن ڃ٬ٌٔى ٫ن أرِ ٫ٴَْ حٕنٜخٍُ ٫ن ڃلڄي رن ٓيپ رن أرِ كؼڄش ٫ن ڃلْٜش 
 حٕنٜخٍُ:

أنو ٻخڅ ٿو ٯٚځ كـخځ ّٸخٽ ٿو: نخٳ٪ أرٌ ٣ْزش ٳخن٤ڀٶ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
ًٓڀڂ ّٔؤٿو ٫ن هَحؿو ٳٸخٽ: ٙ طٸَرو ٳَىه ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: 

 ح٫ڀٲ رو حٿنخٟق ًحؿ٬ڀو ٳِ ٻَٗو.
أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ ٫ن حرن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٫َْٔ - 

 ڃلْٜش ٫ن أرْو:
أنو حٓظؤًڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ اؿخٍس حٿلـخځ ٳنيخه ٫نيخ ٳڀڂ ّٔؤٿو ٳْيخ -

 كظَ ٷخٽ ٿو: ح٫ڀٴو نخٟلٺ ًأ٬٣ڄو ٍٷْٸٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ ىٌ حرن ٫َْٔ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 

 كَحځ رن ڃلْٜش:
أڅ نخٷش ٿڀزَحء ىهڀض كخث٤خ ٳؤٳٔيص ٳْو ٳٸ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٫ڀَ -

 أىپ حٿلٌحث٢ كٴ٨يخ رخٿنيخٍ ًاڅ ڃخ أٳٔيص حٿڄٌحِٗ رخٿڀْپ ٟخڃن ٫ڀَ أىڀيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ كيػنخ ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن حٿِىَُ  - 

 ڃ٬ٌٔى ٷخٽ: ٫ن كَحځ رن ٓخ٫يس رن ڃلْٜش رن
ٻخڅ ٿو ٯٚځ كـخځ ّٸخٽ ٿو أرٌ ٣ْزش ّټٔذ ٻٔزخ ٻؼَْح ٳڀڄخ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٻٔذ حٿلـخځ حٓظَهٚ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْو ٳؤرَ ٫ڀْو ٳڀڂ 
 ِّٽ ّټڀڄو ٳْو ًٌّٻَ ٿو حٿلخؿش كظَ ٷخٽ ٿو: ِٿُظڀٶ ٻٔزو ٳِ ر٤ن نخٟلٺ.
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 يػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن كَحځ رن ٬ٓي رن ڃلْٜش:كيػنخ ٫زي حهلل ك - 
أڅ ڃلْٜش ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٻٔذ كـخځ ٿو ٳنيخه ٫نو ٳڀڂ ِّٽ رو -

 ّټڀڄو كظَ ٷخٽ: ح٫ڀٴو نخٟلٺ ًأ٬٣ڄو ٍٷْٸٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ: ًٓڄ٬و حٿِىَُ ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ  - 

 ٬ٓي رن ڃلْٜش: ًكَحځ رن
أڅ نخٷش ٿڀزَحء رن ٫خُد ىهڀض كخث٢ ٷٌځ ٳؤٳٔيص ٳٸ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ رلٴ٦ حٕڃٌحٽ ٫ڀَ أىڀيخ رخٿنيخٍ ًأڅ ٫ڀَ أىپ حٿڄخْٗش ڃخ أٛخرض رخٿڀْپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن حٿِىَُ ٫ن كَحځ رن  - 

 ش رن ڃ٬ٌٔى ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ڃلْٜش رن ڃ٬ٌٔى ٷخٽ:ٓخ٫يس رن ڃلْٜ
 ٻخڅ ٿو ٯٚځ كـخځ ٳٌٻَ حٿليّغ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن كَحځ رن  - 

 ڃلْٜش ٫ن أرْو:
أنو ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٻٔذ حٿلـخځ ٳنيخه ٳؤ٫خى ٫ڀْو ٳنيخه ٳٌٻَ ڃن -

 ٸخٽ: ح٫ڀٲ نخٟلٺ ًأ٬٣ڄو ٍٷْٸٺ.كخؿظو ٳ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن كَحځ رن  - 

 ڃلْٜش ٫ن أرْو:
أڅ نخٷش ٿڀزَحء رن ٫خُد ىهڀض كخث٢ ٍؿپ ٳؤٳٔيطو ٳٸ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 خٿڀْپ.ًٓڀڂ ٫ڀَ أىپ حٕڃٌحٽ كٴ٨يخ رخٿنيخٍ ٫ًڀَ أىپ حٿڄٌحِٗ كٴ٨يخ ر
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿِىَُ ٫ن كَحځ رن  - 

 ڃلْٜش ٫ن أرِ:
أنو ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٻٔذ حٿلـخځ ٳنيخه ٫نو ٳٌٻَ ٿو حٿلخؿش ٳٸخٽ: -

 ح٫ڀٴو نٌحٟلٺ.
 ٫ن ڃلڄي رن أٌّد:كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ى٘خځ رن ّلَْ  - 
أڅ ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ كيػو ّٸخٽ ٿو: ڃلْٜش ٻخڅ ٿو ٯٚځ كـخځ ٳِؿَه ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٻٔزو ٳٸخٽ: أٳٚ أ٬٣ڄو ّظخڃَ ٿِ ٷخٽ: ٙ ٷخٽ أٳٚ أطٜيٵ رو 
 ٷخٽ: ٙ ٳَهٚ ٿو أڅ ٬ّڀٴو نخٟلو.

 كيّغ ٓڀڄش رن ٛوَ حٿزْخِٟ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن اىٍّْ ٫ن ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن ڃلڄي رن كيػنخ ٫ - 

 ٫ڄًَ رن ٤٫خء ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن ٓڀڄش رن ٛوَ حٿزْخِٟ ٷخٽ:
ٻنض حڃَءح أْٛذ ڃن حٿنٔخء ڃخ ٙ ّْٜذ ٯَُْ ٷخٽ: ٳڀڄخ ىهپ ٗيَ ٍڃ٠خڅ هٴض -

اً طټ٘ٲ ٿِ ڃنيخ  ٳظ٨خىَص ڃن حڃَأطِ ٳِ حٿ٘يَ ٷخٽ: ٳزْنڄخ ىِ طويڃنِ ًحص ٿْڀش
ِٗء ٳڀڂ أٿزغ أڅ ًٷ٬ض ٫ڀْيخ ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَطو ٳٸخٽ: كٍَ 
ٍٷزش ٷخٽ: ٷڀض: ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ڃخ أڃڀٺ ٍٷزش ٯَْ ٍٷزظِ ٷخٽ: ٳٜڂ ٗيَّن ڃظظخر٬ْن 

 ٳٸڀض: ًىپ أٛخرنِ حٿٌُ أٛخرنِ اٙ ڃن حٿْٜخځ ٷخٽ: ٳؤ٬٣ڂ ٓظْن ڃٔټْنخ.
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 ٗيحى ٫ن ٫ڄًَ رن حٿلڄٶ ٍِٟ حهلل ٫نو. كيّغ ٍٳخ٫ش رن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن  - 

 ٍٳخ٫ش رن ٗيحى ٷخٽ:
ٻنض أٷٌځ ٫ڀَ ٍأّ حٿڄوظخٍ ٳڀڄخ طزْنض ٿِ ٻٌحرظو ىڄڄض أّڂ حهلل أڅ أٓپ ْٓٴِ ٳؤَٟد -

ٶ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٫نٸو كظَ طٌٻَص كيّؼخ كيػنْو ٫ڄًَ رن حٿلڄ
 ًٓڀڂ ّٸٌٽ: 

 ڃن أڃن ٍؿپ ٫ڀَ نٴٔو ٳٸظڀو أ٤٫ِ ٿٌحء حٿٰيٍ ٌّځ حٿٸْخڃش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ٫َْٔ حٿٸخٍة أرٌ ٫ڄَ كيػنِ حٿَُٔ  - 

 ٫ن ٍٳخ٫ش حٿٸظزخنِ ٷخٽ:
أڅ أهِ ؿزَّپ ٷخځ ٫ن ىٌه ٕٿٸْظيخ ىهڀض ٫ڀَ حٿڄوظخٍ ٷخٽ: ٳؤٿٸَ ٿِ ًٓخىس ًٷخٽ: ٿٌٙ -

ٿٺ ٷخٽ: ٳؤٍىص أڅ أَٟد ٫نٸو ٳٌٻَص كيّؼخ كيػنِ رو أهِ ٫ڄًَ رن حٿلڄٶ ٷخٽ: ٷخٽ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّڄخ ڃئڃن أڃن ڃئڃنخ ٫ڀَ ىڃو ٳٸظڀو ٳؤنخ ڃن حٿٸخطپ 

 رَُء.
 كيّغ ٓڀڄخڅ حٿٴخٍِٓ ٍِٟ حهلل ٫نو.

نخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
 ِّّي ٫ن ٓڀڄخڅ ٷخٽ:

ٷخٽ ر٬ٞ حٿڄَ٘ٻْن ًىڂ ّٔظيِإًڅ رو انِ ٍٍٕ ٛخكزټڂ ٬ّڀڄټڂ كظَ حٿوَحءس ٷخٽ -
ٓڀڄخڅ أؿپ أڃَنخ أڅ ٙ نٔظٸزپ حٿٸزڀش ًٙ نٔظنـِ رؤّڄخننخ ًٙ نټظٴِ ريًڅ ػٚػش أكـخٍ 

 ٿْْ ٳْيخ ٍؿْ٪ ًٙ ٨٫ڂ.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلخٵ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن ٫زْي حٿڄټظذ ٫ن كيػنخ  - 

 أرِ حٿ٤ٴْپ ٫ن ٓڀڄخڅ ٷخٽ:
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸزپ حٿييّش ًٙ ّٸزپ حٿٜيٷش ٷخٽ ٫زي حهلل: ًكيػنخه ٫ڀِ -

 رن كټْڂ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن ٫زْي حٿڄټظذ ربٓنخىه نلٌه.
يػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ُحثيس كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

 ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي كيػنخ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ ٍؿپ:
انِ ٍٍٕ ٛخكزټڂ ٬ّڀڄټڂ ٻْٲ طٜن٬ٌڅ كظَ انو ٿ٬ْڀڄټڂ اًح أطَ أكيٻڂ حٿٰخث٢ ٷخٽ: -

ٰخث٢ ًانو ّنيخنخ أڅ ّٔظٸزپ أكينخ ٷڀض: ن٬ڂ أؿپ ًٿٌ ٓوَص انو ٿ٬ْڀڄنخ ٻْٲ ّؤطِ أكينخ حٿ
حٿٸزڀش ًأڅ ّٔظيرَىخ ًأڅ ّٔظنـِ أكينخ رْڄْنو ًأڅ ّظڄٔق أكينخ رَؿْ٪ ًٙ ٨٫ڂ ًأڅ 

 ّٔظنـِ رؤٷپ ڃن ػٚػش أكـخٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ ُحثيس كيػنخ ٫ڄَ رن ٷْْ  - 

 حٿڄخَٛ ٫ن ٫ڄًَ رن أرِ ٷَس ٷخٽ:
ٴش رخٿڄيحثن ٳټخڅ ٌّٻَ أْٗخء ٷخٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـخء كٌّٴش ٻخڅ كٌّ-

اٿَ ٓڀڄخڅ ٳْٸٌٽ ٓڀڄخڅ ّخ كٌّٴش اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٠ّٰذ ٳْٸٌٽ 
ًََّٟ ًّٸٌٽ ٿٸي ٫ڀڄض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ذ ٳٸخٽ: أّڄخ ٍؿپ ڃن 
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ظو ٿ٬نش ٳبنڄخ أنخ ڃن ًٿي آىځ أٯ٠ذ ٻڄخ ٠ّٰزٌڅ ًانڄخ أڃظِ ٓززظو ٓزش ٳِ ٯ٠زِ أً ٿ٬ن
 ر٬ؼنِ ٍكڄش ٿڀ٬خٿڄْن ٳخؿ٬ڀيخ ٛٚس ٫ڀْو ٌّځ حٿٸْخڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أرِ  - 
 ٫ؼڄخڅ ٷخٽ:

طلخص ًٍٷو ػڂ  ٻنض ڃ٪ ٓڀڄخڅ حٿٴخٍِٓ طلض ٗـَس ًأهٌ ڃنيخ ٯٜنخ ّخرٔخ ٳيِه كظَ-
ٷخٽ ّخ أرخ ٫ؼڄخڅ أٙ طٔؤٿنِ ِٿَڂ أٳ٬پ ىٌح ٷڀض: ًٿڂ طٴ٬ڀو ٳٸخٽ: ىټٌح ٳ٬پ رِ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ڃ٬و طلض ٗـَس ٳؤهٌ ڃنيخ ٯٜنخ ّخرٔخ ٳيِه كظَ طلخص ًٍٷو 

ؤكٔن ٳٸخٽ: ّخ ٓڀڄخڅ أٙ طٔؤٿنِ ِٿَڂ أٳ٬پ ىٌح ٷڀض: ًٿڂ طٴ٬ڀو ٷخٽ: اڅ حٿڄٔڀڂ اًح طٌٟؤ ٳ
حٿٌٌٟء ػڂ ٛڀَ حٿٜڀٌحص حٿوڄْ طلخطض ه٤خّخه ٻڄخ ّظلخص ىٌح حٿٌٍٵ ًٷخٽ: }ًأٷڂ 

 حٿٜٚس ٣َٳِ حٿنيخٍ ًُٿٴخ ڃن حٿڀْپ اڅ حٿلٔنخص ٌّىزن حٿْٔجآص ًٿٺ ًٻٍَ ٿڀٌحٻَّن{.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ  - 

حٿَكڄن رن ِّّي ٫ن ٓڀڄخڅ حٿٴخٍِٓ ٷخٽ: ٷخٽ ٿو  ًح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫زي
 حٿڄَ٘ٻْن:

انخ نٍَ ٛخكزټڂ ٬ّڀڄټڂ كظَ ٬ّڀڄټڂ حٿوَحءس ٷخٽ: أؿپ انو ّنيخنخ أڅ ّٔظنـِ أكينخ -
رْڄْنو أً ّٔظٸزپ حٿٸزڀش ًّنيخنخ ٫ن حٿًَع ًحٿ٨٬خځ ًٷخٽ: ٙ ّٔظنـِ أكيٻڂ ريًڅ ػٚػش 

 أكـخٍ.
ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي:
أڅ ٍؿٚ ڃن حٿڄَ٘ٻْن ٷخٽ ٿَؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀڄټڂ ىٌح -

 ٻپ ِٗء ٳٌٻَ حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ رن ڃلڄي كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ٬ْٓي حٿڄٸزَُ  - 

ِ ٫ن ٫زي حهلل رن ًى٬ّش ٫ن ٓڀڄخڅ حٿوَْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: أهزَنِ أر
 حنو ٷخٽ:

ٙ ّٰظٔپ ٍؿپ ٌّځ حٿـڄ٬ش ًّظ٤يَ رڄخ حٓظ٤خ٩ ڃن ٣يَ ًّيىن ڃن ىىنو أً ّڄْ ڃن -
٣ْذ رْظو ػڂ ًَّف اٿَ حٿڄٔـي ٳٚ ّٴَٵ رْن حػنْن ػڂ ّٜڀِ ڃخ ٻظذ حهلل ٿو ػڂ ّنٜض 

 رْنو ًرْن حٿـڄ٬ش حٕهٍَ. ٿ٘ڃخځ اًح طټڀڂ اٙ ٯٴَ ٿو ڃخ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن حٿلٔن ٷخٽ: - 
ٿڄخ حكظ٠َ ٓڀڄخڅ رټَ ًٷخٽ: اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫يي اٿْنخ ٫ييح ٳظَٻنخ -

ڃخ ٫يي اٿْنخ أڅ ّټٌڅ رڀٰش أكينخ ڃن حٿينْخ ٻِحى حٿَحٻذ ٷخٽ: ػڂ ن٨َنخ ٳْڄخ طَٹ ٳبًح ٷْڄش 
 ڃخ طَٹ ر٬٠ش ٫ًًَ٘څ ىٍىڄخ أً ر٬٠ش ًػٚػٌڅ ىٍىڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ آَحثْپ كيػنخ أرٌ آلخٵ ٫ن أرِ ٷَس  - 
 حٿټنيُ ٫ن ٓڀڄخڅ حٿٴخٍِٓ ٷخٽ:

ٻنض ڃن أرنخء أٓخًٍس ٳخٍّ ٳٌٻَ حٿليّغ ٷخٽ: ٳخن٤ڀٸض طَٳ٬نِ أٍٝ ًطوٴ٠نِ -
ح٫َٕحد ٳخٓظ٬زيًنِ ٳزخ٫ٌنِ كظَ حٗظَطنِ حڃَأس أهٍَ كظَ ڃٍَص ٫ڀَ ٷٌځ ڃن 

ٳٔڄ٬ظيڂ ٌّٻًَڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ حٿ٬ْٖ ٫ِِّح ٳٸڀض ٿيخ ىزِ ٿِ ٌّڃخ 
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ٳٸخٿض: ن٬ڂ ٳخن٤ڀٸض ٳخكظ٤زض ك٤زخ ٳز٬ظو ٳٜن٬ض ٬٣خڃخ ٳؤطْض رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
رو ٻڀٌح ًٿڂ ّؤٻپ ٷڀض ىٌه ًٓڀڂ ٳ٬ٌٟظو رْن ّيّو ٳٸخٽ: ڃخ ىٌح ٳٸڀض ٛيٷش ٳٸخٽ ٕٛلخ

ڃن ٫ٚڃخطو ػڂ ڃټؼض ڃخ ٗخء حهلل أڅ أڃټغ ٳٸڀض ٿڄٌٙطِ ىزِ ٿِ ٌّڃخ ٷخٿض ن٬ڂ ٳخن٤ڀٸض 
ٳخكظ٤زض ك٤زخ ٳز٬ظو رؤٻؼَ ڃن ًٿٺ ٳٜن٬ض ٬٣خڃخ ٳؤطْظو رو ًىٌ ؿخٿْ رْن أٛلخرو 

ٷڄض ٳ٬ٌٟظو رْن ّيّو ٳٸخٽ: ڃخ ىٌح ٷڀض: ىيّش ٳٌٟ٪ ّيه ًٷخٽ ٕٛلخرو هًٌح رٔڂ حهلل ً
هڀٴش ٳٌٟ٪ ٍىحءه ٳبًح هخطڂ حٿنزٌس ٳٸڀض: أٗيي أنٺ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ: ًڃخ ًحٹ ٳليػظو ٫ن 
حٿَؿپ ًٷڀض: أّيهپ حٿـنش ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳبنو كيػنِ أنٺ نزِ ٳٸخٽ: ٿن ّيهپ حٿـنش اٙ 
نٴْ ڃٔڀڄش ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انو أهزَنِ أنٺ نزِ أّيهپ حٿـنش ٷخٽ: ٿن ّيهپ حٿـنش اٙ 

 ڄش.نٴْ ڃٔڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن ٳ٠ْپ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن ِّّي ٫ن ٓڀڄخڅ ٷخٽ: ٷخٽ حٿڄَ٘ٻٌڅ:
اڅ ىٌح ٿ٬ْڀڄٺ كظَ أنو ٿ٬ْڀڄټڂ حٿوَحءس ٷخٽ: ٷڀض: ٿجن ٷڀظڂ ًحٹ ٿٸي نيخنخ أڅ نٔظٸزپ -

ريًڅ ػٚػش أكـخٍ أً ّٔظنـِ أكينخ حٿٸزڀش أً نٔظيرَىخ أً نٔظنـِ رؤّڄخننخ أً ّټظٴِ أكينخ 
 رَؿْ٪ أً ٨٫ڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن ٓڀڄخڅ  - 
 ٷخٽ:

 اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿْٔظلِ أڅ ّز٢ٔ حٿ٬زي اٿْو ّيّو ّٔؤٿو ٳْيڄخ هَْح ٳَْىىڄخ هخثزظْن.-
زؤنخ ٍؿپ ٳِ ڃـڀْ ٫ڄًَ رن ٫زْي أنو ٓڄ٪ أرخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أن - 

٫ؼڄخڅ ّليع ريٌح ٫ن ٓڀڄخڅ حٿٴخٍِٓ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄؼڀو ٷخٽ ِّّي: 
 ٓڄٌه ٿِ ٷخٿٌح:

 ىٌ ؿ٬ٴَ رن ڃْڄٌڅ ٷخٽ ٫زي حهلل: ٷخٽ أرِ: ٬ّنِ ؿ٬ٴَ ٛخكذ حٕنڄخ١.-
ش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄ - 

 ٫ؼڄخڅ حٿنييُ ٷخٽ:
ٻنخ ڃ٪ ٓڀڄخڅ طلض ٗـَس ٳؤهٌ ٯٜنخ ڃنيخ ٳنٴ٠و ٳظٔخٷ٢ ًٍٷو ٳٸخٽ: أٙ طٔؤٿٌنِ ٫ڄخ -

ٛن٬ض ٳٸڀنخ: أهزَنخ ٳٸخٽ: ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٧پ ٗـَس ٳؤهٌ 
: أهزَنخ ّخ ٌٍٓٽ ٯٜنخ ڃنيخ ٳنٴ٠و ٳظٔخٷ٢ ًٍٷو ٳٸخٽ: أٙ طٔؤٿٌنِ ٫ڄخ ٛن٬ض ٳٸڀنخ

حهلل ٳٸخٽ: اڅ حٿ٬زي حٿڄٔڀڂ اًح ٷخځ اٿَ حٿٜٚس طلخطض ٫نو ه٤خّخه ٻڄخ طلخص ًٍٵ ىٌه 
 حٿ٘ـَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىحًى ٬ّنِ حرن أرِ حٿٴَحص كيػنخ  - 
 ڃلڄي رن ُّي ٫ن أرِ َّٗق ٫ن أرِ ڃٔڀڂ ڃٌٿَ ُّي رن ٌٛكخڅ حٿ٬زيُ ٷخٽ:

ڃ٪ ٓڀڄخڅ حٿٴخٍِٓ ٳَأٍ ٍؿٚ ٷي أكيع ًىٌ َّّي أڅ ّن٩ِ هٴْو ٳؤڃَه ٓڀڄخڅ أڅ  ٻنض-
ّڄٔق ٫ڀَ هٴْو ٫ًڀَ ٫ڄخڃظو ًّڄٔق رنخْٛظو ًٷخٽ ٓڀڄخڅ: ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ٫ڀَ هٴْو ٫ًڀَ هڄخٍه.
٫ن ٷَػ٪ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن ڃَْٰس ٫ن أرِ ڃ٬َ٘ ٫ن ارَحىْڂ  - 

 حٿ٠زِ ٫ن ٓڀڄخڅ حٿٴخٍِٓ ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
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أطيٍُ ڃخ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٷڀض: ىٌ حٿٌْځ حٿٌُ ؿڄ٪ حهلل ٳْو أرخٻڂ ٷخٽ: ٿټنِ أىٍُ ڃخ ٌّځ -
حٿـڄ٬ش ٙ ّظ٤يَ حٿَؿپ ٳْلٔن ٣يٌٍه ػڂ ّؤطِ حٿـڄ٬ش ٳْنٜض كظَ ّٸ٠ِ حٗڃخځ 

 حٿـڄ٬ش حٿڄٸزڀش ڃخ حؿظنزض حٿڄٸظڀش. ٛٚطو اٙ ٻخڅ ٻٴخٍس ٿو ڃخ رْنو ًرْن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن حرن ارَحىْڂ ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن ِّّي ٷخٽ: ٷْپ ٿٔڀڄخڅ:
ٷي ٫ڀڄټڂ نزْټڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻپ ِٗء كظَ حٿوَحءس ٷخٽ أؿپ: نيخنخ أڅ نٔظٸزپ -

رخٿْڄْن أً أڅ ّٔٔظنـِ أكينخ رؤٷپ ڃن ػٚع أكـخٍ أً  حٿٸزڀش رٰخث٢ أً رزٌٽ أً نٔظنـِ
 أڅ ّٔظنـِ رَؿْ٪ أً ر٨٬ڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن ٓڀڄخڅ  - 
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

حٿٌكٌٕ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ هڀٶ ڃخثش ٍكڄش ٳڄنيخ ٍكڄش ّظَحكڂ ريخ حٿوڀٶ ٳْيخ ط٤٬ٲ -
 ٫ڀَ أًٙىىخ ًأهَ ط٬ٔش ًط٬ْٔن اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش أهزَنِ ڃ٬َٔ كيػنِ ٫ڄَ رن ٷْْ ٫ن  - 
 ٫ڄًَ رن أرِ ٷَس حٿټنيُ ٷخٽ:

٫َٝ أرِ ٫ڀَ ٓڀڄخڅ أهظو ٳؤرِ ًطًِؽ ڃٌٙس ٿو ّٸخٽ ٿيخ: رٸَْس ٷخٽ: ٳزڀٮ أرخ ٷَس أنو -
ّٴش ِٗء ٳؤطخه ٤ّڀزو ٳؤهزَ أنو ٳِ ڃزٸڀش ٿو ٳظٌؿو اٿْو ٳڀٸْو ڃ٬و ٻخڅ رْن ٓڀڄخڅ ًكٌ

ُرْپ ٳْو رٸپ ٷي أىهپ ٫ٜخه ٳِ ٫ًَس حٿِرْپ ًىٌ ٫ڀَ ٫خطٸو ٷخٽ: أرخ ٫زي حهلل ڃخ ٻخڅ 
رْنٺ ًرْن كٌّٴش ٷخٽ: ّٸٌٽ ٓڀڄخڅ ًٻخڅ حٗنٔخڅ ٫ـٌٙ ٳخن٤ڀٸخ كظَ أطْخ ىحٍ ٓڀڄخڅ 

ػڂ أًڅ ٳبًح نڄ٢ ڃ٩ٌٌٟ ٫ڀَ رخد ٫ًني ٍأٓو  ٳيهپ ٓڀڄخڅ حٿيحٍ ٳٸخٽ: حٿٔٚځ ٫ڀْټڂ
ٿزنخص ًاًح ٷ٣َخڅ ٳٸخٽ: حؿڀْ ٫ڀَ ٳَحٕ ڃٌٙطٺ حٿٌُ طڄيي ٿنٴٔيخ ٷخٽ: ػڂ أن٘ؤ ّليػو 
ٷخٽ: اڅ كٌّٴش ٻخڅ ّليع رؤْٗخء ّٸٌٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯ٠زو ٕٷٌحځ 

ثن رْن أٷٌحځ ٳؤطَ كٌّٴش ٳؤٓؤٽ ٫نيخ ٳؤٷٌٽ كٌّٴش أ٫ڀڂ رڄخ ّٸٌٽ ًأٻَه أڅ ّټٌڅ ٰٟخ
ٳٸْپ ٿو اڅ ٓڀڄخڅ ٙ ّٜيٷٺ ًٙ ّټٌرٺ رڄخ طٸٌٽ ٳـخءنِ كٌّٴش ٳٸخٽ: ّخ ٓڀڄخڅ حرن أځ 
ٓڀڄخڅ ٷڀض: ّخ كٌّٴش حرن أځ كٌّٴش ٿظنظيْن أً ٕٻظزن اٿَ ٫ڄَ ٳڀڄخ هٌٳظو ر٬ڄَ طَٻنِ 

و ٿ٬نش أً ًٷي ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ًٿي آىځ أنخ ٳؤّڄخ ٫زي ڃئڃن ٿ٬نظ
 ٓززظو ٓزش ٳِ ٯَْ ٻنيو ٳخؿ٬ڀيخ ٫ڀْو ٛٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس كيػنخ ڃلڄي رن آلخٵ  - 
 ٫ن ٫خٛڂ رن ٫ڄَ رن ٷظخىس ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي ٫ن حرن ٫زخّ ٷخٽ: كيػنِ ٓڀڄخڅ ٷخٽ:

ٸڀض ىٌه ٛيٷش ٳؤڃَ أٛلخرو ٳؤٻڀٌح أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬٤خځ ًأنخ ڃڄڀٌٹ ٳ-
ًٿڂ ّؤٻپ ػڂ أطْظو ر٬٤خځ ٳٸڀض: ىٌه ىيّش أىيّظيخ ٿٺ أٻَڃٺ ريخ ٳبنِ ٍأّظٺ ٙ طؤٻپ 

 حٿٜيٷش ٳؤڃَ أٛلخرو ٳؤٻڀٌح ًأٻپ ڃ٬يڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ كيػنِ أرِ ٫ن حرن آلخٵ ٫ن آٽ  - 

 أرِ ٷَس ٫ن ٓڀڄخڅ ٷخٽ:
 ًنض ڃٌٙطِ ٳِ ًٿٺ ٳ٤ْزض ٿِ ٳخكظ٤زض ك٤زخ ٳز٬ظو ٳخٗظَّض ًٿٺ حٿ٬٤خځ.ٻنض حٓظؤ-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن حٿڄٸَة ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ ىحًى رن أرِ  - 
حٿٴَحص ٫ن ڃلڄي رن ُّي ٫ن أرِ َّٗق ٫ن أرِ ڃٔڀڂ ڃٌٿَ ُّي رن ٌٛكخڅ حٿ٬زيُ 

 ٷخٽ:
ٷي أكيع ًىٌ َّّي أڅ ّن٩ِ هٴْو ٿڀٌٌٟء ٳؤڃَه ٻنض ڃ٪ ٓڀڄخڅ حٿٴخٍِٓ ٳَأٍ ٍؿٚ -

ٓڀڄخڅ أڅ ّڄٔق ٫ڀَ هٴْو ٫ًڀَ ٫ڄخڃظو ًّڄٔق رنخْٛظو ًٷخٽ ٓڀڄخڅ: ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٔق ٫ڀَ هٴْو ٫ًڀَ هڄخٍه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٫ن حرن أرِ ًثذ ٫ن ٬ْٓي حٿڄٸزَُ  - 
 حهلل رن ًى٬ّش ٫ن ٓڀڄخڅ حٿوَْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:أهزَنِ أرِ ٫ن ٫زي 

ٙ ّٰظٔپ حٿَؿپ ٌّځ حٿـڄ٬ش ًّظ٤يَ رڄخ حٓظ٤خ٩ ڃن ٣يَ ػڂ ّيىن ڃن ىىنو أً ّڄْ -
ڃن ٣ْذ رْظو ػڂ ًَّف ٳڀڂ ّٴَٵ رْن حػنْن ػڂ ٛڀَ ڃخ ٻظذ ٿو ػڂ ّنٜض اًح طټڀڂ حٗڃخځ 

 اٙ ٯٴَ ٿو ڃخ رْنو ًرْن حٿـڄ٬ش حٕهٍَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿِرَُْ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٤٫خء  - 

 رن حٿٔخثذ ٫ن أرِ حٿزوظَُ ٫ن ٓڀڄخڅ:
أنو حنظيَ اٿَ كٜن أً ڃيّنش ٳٸخٽ ٕٛلخرو ى٫ٌنِ أى٫ٌىڂ ٻڄخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

ٚځ ٳبڅ أٓڀڄظڂ ٳڀټڂ ڃخ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّي٫ٌىڂ ٳٸخٽ: انڄخ ٻنض ٍؿٚ ڃنټڂ ٳييحنِ حهلل ٿ٘ٓ
ٿنخ ٫ًڀْټڂ ڃخ ٫ڀْنخ ًاڅ أنظڂ أرْظڂ ٳؤىًح حٿـِّش ًأنظڂ ٛخٯًَڅ ٳبڅ أرْظڂ نخرٌنخٻڂ ٫ڀَ 
ٌٓحء اڅ حهلل ٙ ّلذ حٿوخثنْن ّٴ٬پ ًٿٺ ريڂ ػٚػش أّخځ ٳڀڄخ ٻخڅ حٿٌْځ حٿَحر٪ ٯيح حٿنخّ 

 اٿْيخ ٳٴظلٌىخ.
نخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ حرن أرِ ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػ - 

٫ن حرخڅ رن ٛخٿق ٫ن حرن أرِ ُٻَّخ حٿوِح٫ِ ٫ن ٓڀڄخڅ حٿوَْ أنو ٓڄ٬و ًىٌ ّليع 
َٗكزْپ رن حٿٔڄ٢ ًىٌ ڃَحر٢ ٫ڀَ حٿٔخكپ ّٸٌٽ: ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حٿو ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ّٸٌٽ:
 أؿٍَ ڃن ٍحر٢ ٌّڃخ أً ٿْڀش ٻخڅ ٿو ٻْٜخځ ٗيَ ٿڀٸخ٫ي ًڃن ڃخص ڃَحر٤خ ٳِ ٓزْپ حهلل-

حهلل ٿو أؿَه ًحٿٌُ ٻخڅ ٬ّڄپ أؿَ ٛٚطو ًْٛخڃو ًنٴٸظو ًًٷِ ڃن ٳظخڅ حٿٸزَ ًأڃن ڃن 
 حٿٴ٩ِ حٕٻزَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ أرٌ آلخٵ ٫ن ُحثيس ٫ن  - 
ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن ؿڄْپ رن أرِ ڃْڄٌنش ٫ن أرِ ُٻَّخ حٿوِح٫ِ ٫ن ٓڀڄخڅ أنو ٓڄ٪ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ:ٌٍٓٽ 
ٍرخ١ ٌّځ ًٿْڀش ٳِ ٓزْپ حهلل ٻْٜخځ ٗيَ ًٷْخڃو اڅ ڃخص ؿٍَ ٫ڀْو أؿَ حٿڄَحر٢ كظَ -

 ّز٬غ ًّئڃن حٿٴظخڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ڃَْٰس ٫ن أرِ ڃ٬َ٘ ٫ن  - 

ٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ارَحىْڂ ٫ن ٫ڀٸڄش ٫ن ٷَػ٪ حٿ٠زِ ٫ن ٓڀڄخڅ حٿٴخٍِٓ ٷخ
 ٫ڀْو ًٓڀڂ:

أطيٍُ ڃخ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٷڀض: ن٬ڂ ٷخٽ ٙ أىٍُ ٫ُڂ ٓؤٿو حٿَحر٬ش أځ ٙ ٷخٽ: ٷڀض: ىٌ حٿٌْځ -
حٿٌُ ؿڄ٪ ٳْو أرٌه أً أرٌٻڂ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ أكيػټڂ ٫ن ٌّځ حٿـڄ٬ش ٙ 
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حٗڃخځ ٛٚطو اٙ ٻخنض ّظ٤يَ ٍؿپ ڃٔڀڂ ػڂ ّڄِ٘ اٿَ حٿڄٔـي ػڂ ّنٜض كظَ ّٸ٠ِ 
 ٻٴخٍس ٿڄخ رْنيخ ًرْن حٿـڄ٬ش حٿظِ ر٬يىخ ڃخ حؿظنزض حٿڄٸظڀش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أرِ  - 
 ٫ؼڄخڅ حٿنييُ ٫ن ٓڀڄخڅ ٷخٽ:

طْض حٿنزِ ٻخطزض أىڀِ ٫ڀَ أڅ أٯَّ ٿيڂ هڄٔڄخثش ٳْٔڀش ٳبًح ٫ڀٸض ٳؤنخ كَ ٷخٽ ٳؤ-
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٷخٽ: حٯَّ ًحٗظ١َ ٿيڂ ٳبًح أٍىص أڅ طَّٰ ٳآًنِ 

 ٷخٽ: ٳآًنظو ٷخٽ: ٳـخء ٳـ٬پ َّّٰ رْيه اٙ ًحكيس ٯَٓظيخ رْيُ ٳ٬ڀٸن اٙ حٿٌحكيس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٗـخ٩ رن حٿٌٿْي ٷخٽ: ًٻَه ٷخرٌّ رن أرِ ٧زْخڅ ٫ن  - 

 ڄخڅ ٷخٽ: ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:أرْو ٫ن ٓڀ
ّخ ٓڀڄخڅ ٙ طز٠ٰنِ ٳظٴخٍٵ ىّنٺ ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٻْٲ أر٠ٰٺ ًرٺ ىيحنخ حهلل -

 ٷخٽ: طزٰٞ حٿ٬َد ٳظز٠ٰنِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٷْْ رن حٿَرْ٪ كيػنخ أرٌ ىخٗڂ ٫ن ُحًحڅ  - 

 ٫ن ٓڀڄخڅ ٷخٽ:
ِ حٿظٌٍحس رَٻش حٿ٬٤خځ حٿٌٌٟء ر٬يه ٷخٽ: ٳٌٻَص ًٿٺ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٷَأص ٳ-

٫ڀْو ًٓڀڂ ًأهزَطو رڄخ ٷَأص ٳِ حٿظٌٍحس ٳٸخٽ: رَٻش حٿ٬٤خځ حٿٌٌٟء ٷزڀو ًحٿٌٌٟء 
 ر٬يه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٷْْ رن حٿَرْ٪ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٓخرٌٍ  - 
 نلٌه ٗٺ ٷْْ: ٍؿپ ڃن رنِ أٓي ٫ن ٗٸْٶ أً

أڅ ٓڀڄخڅ ىهپ ٫ڀْو ٍؿپ ٳي٫خ ٿو رڄخ ٻخڅ ٫نيه ٳٸخٽ: ٿٌٙ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ًٓڀڂ نيخنخ أً ٿٌٙ أنخ نيْنخ أڅ ّظټڀٲ أكينخ ٿٜخكزو ٿظټڀٴنخ ٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن أرِ  - 
 حٿزوظَُ:

َ ٷَٜح ڃن ٷٌٍٜ ٳخٍّ ٳٸخٽ ٕٛلخرو ى٫ٌنِ كظَ أٳ٬پ ڃخ ٍأّض أڅ ٓڀڄخڅ كخٛ-
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٴ٬پ ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ: انِ حڃَإ ڃنټڂ ًاڅ 
حهلل ٍُٷنِ حٗٓٚځ ًٷي طًَڅ ٣خ٫ش حٿ٬َد ٳبڅ أنظڂ أٓڀڄظڂ ًىخؿَطڂ اٿْنخ ٳؤنظڂ رڄنِٿظنخ 

ٷڄظڂ ٳِ ىّخٍٻڂ ٳؤنظڂ رڄنِٿش ح٫َٕحد ّـَُ ٿټڂ ڃخ ّـَُ ٫ڀْټڂ ٫ڀْنخ ًاڅ أنظڂ أٓڀڄظڂ ًأ
ّـَُ ٿيڂ ًّـَُ ٫ڀْټڂ ڃخ ّـَُ ٫ڀْيڂ ٳبڅ أرْظڂ ًأٷٍَطڂ رخٿـِّش ٳڀټڂ ڃخ ٕىپ 
حٿـِّش ٫ًڀْټڂ ڃخ ٫ڀَ أىپ حٿـِّش ٫َٝ ٫ڀْيڂ ًٿٺ ػٚػش أّخځ ػڂ ٷخٽ ٕٛلخرو حنييًح 

 اٿْيڂ ٳٴظليخ.
َْٰس كيػنخ حرن ػخرض رن ػٌرخڅ كيػنِ كٔخڅ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄ - 

٤٫ْش ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ُٻَّخ ٫ن ٍؿپ ٫ن ٓڀڄخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٷخٽ:

ٍرخ١ ٌّځ ًٿْڀش أٳ٠پ ڃن ْٛخځ ٗيَ ًٷْخڃو ٛخثڄخ ٙ ّٴ٤َ ًٷخثڄخ ٙ ّٴظَ ًاڅ ڃخص -
 ڃَحر٤خ ؿٍَ ٫ڀْو ٻٜخٿق ٫ڄڀو كظَ ّز٬غ ًًٷِ ٫ٌحد حٿٸزَ.
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يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ حرن ػٌرخڅ كيػنِ ڃن ٓڄ٪ هخٿي رن ك - 
 ڃ٬يحڅ ّليع ٫ن َٗكزْپ رن حٿٔڄ٢ ٫ن ٓڀڄخڅ ڃؼپ ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنِ ٫خٛڂ رن  - 
ن ٫زخّ ٷخٽ: كيػنِ ٓڀڄخڅ ٫ڄَ رن ٷظخىس حٕنٜخٍُ ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي ٫ن ٫زي حهلل ر

 حٿٴخٍِٓ كيّؼو ڃن ٳْو ٷخٽ:
ٻنض ٍؿٚ ٳخٍْٓخ ڃن أىپ أٛزيخڅ ڃن أىپ ٷَّش ڃنيخ ّٸخٽ ٿيخ ؿِ ًٻخڅ أرِ ىىٸخڅ -

ٷَّظو ًٻنض أكذ هڀٶ حهلل اٿْو ٳڀڂ ِّٽ رو كزو اّخُ كظَ كزٔنِ ٳِ رْظو أُ ڃُٚځ حٿنخٍ 
ٿنخٍ حٿٌُ ٌّٷيىخ ٙ ّظَٻيخ ٻڄخ طلزْ حٿـخٍّش ًأؿييص ٳِ حٿڄـٌْٓش كظَ ٻنض ٷ٤ن ح

طوزٌ ٓخ٫ش ٷخٽ: ًٻخنض ٕرِ ٬ْٟش ٨٫ْڄش ٷخٽ: ٳٰ٘پ ٳِ رنْخڅ ٿو ٌّڃخ ٳٸخٽ ٿِ ّخ رنِ 
انِ ٷي ٰٗڀض ٱ رنْخڅ ىٌح حٿٌْځ ٫ن ٬ْٟظِ ٳخًىذ ٳخ٣ڀ٬يخ ًأڃَنِ ٳْيخ رز٬ٞ ڃخ 
َّّي ٳوَؿض أٍّي ٬ْٟظو ٳڄٍَص رټنْٔش ڃن ٻنخثْ حٿنٜخٍٍ ٳٔڄ٬ض أٌٛحطيڂ ٳْيخ 

ڀٌڅ ًٻنض ٙ أىٍُ ڃخ أڃَ حٿنخّ ٿلزْ أرِ اّخُ ٳِ رْظو ٳڀڄخ ڃٍَص ريڂ ًىڂ ّٜ
 ًٓڄ٬ض أٌٛحطيڂ ىهڀض ٫ڀْيڂ أن٨َ ڃخ ّٜن٬ٌڅ

ٷخٽ: ٳڀڄخ ٍأّظيڂ أ٫ـزنِ ٛٚطيڂ ًٍٯزض ٳِ أڃَىڂ ًٷڀض ىٌح ًحهلل هَْ ڃن حٿيّن حٿٌُ 
يڂ: أّن نلن ٫ڀْو ٳٌحهلل ڃخ طَٻظيڂ كظَ ٯَرض حٿ٘ڄْ ًطَٻض ٬ْٟش أرِ ًٿڂ آطيخ ٳٸڀض ٿ

أٛپ ىٌح حٿيّن ٷخٿٌح: رخٿ٘خځ ٷخٽ: ػڂ ٍؿ٬ض اٿَ أرِ ًٷي ر٬غ ٳِ ٣ڀزِ ًٰٗڀظو ٫ن 
 ٫ڄڀو ٻڀو ٷخٽ: ٳڀڄخ ؿجظو ٷخٽ: أُ رنِ أّن ٻنض أٿڂ أٻن ٫ييص اٿْٺ ڃخ ٫ييص

ٷخٽ: ٷڀض: ّخ أرض ڃٍَص رنخّ ّٜڀٌڅ ٳِ ٻنْٔش ٿيڂ ٳؤ٫ـزنِ ڃخ ٍأّض ڃن ىّنيڂ ٳٌحهلل 
ڄْ ٷخٽ: أُ رنِ ٿْْ ٳِ ًٿٺ حٿيّن هَْ ىّنٺ ًىّن ڃخ ُٿض ٫نيىڂ كظَ ٯَرض حٿ٘

آرخثٺ هَْ ڃنو ٷخٽ: ٷڀض: ٻٚ ًحهلل انو هَْ ڃن ىّننخ ٷخٽ: ٳوخٳنِ ٳـ٬پ ٳِ ٍؿڀِ ٷْيح ػڂ 
كزٔنِ ٳِ رْظو ٷخٽ: ًر٬ؼض اٿَ حٿنٜخٍٍ ٳٸڀض ٿيڂ اًح ٷيځ ٫ڀْټڂ ٍٻذ ڃن حٿ٘خځ طـخٍ 

ٿ٘خځ طـخٍ ڃن حٿنٜخٍٍ ٷخٽ: ڃن حٿنٜخٍٍ ٳؤهزًَنِ ريڂ ٷخٽ: ٳٸيځ ٫ڀْيڂ ٍٻذ ڃن ح
ٳؤهزًَنِ ريڂ ٷخٽ: ٳٸڀض ٿيڂ اًح ٷ٠ٌح كٌحثـيڂ ًأٍحىًح حٿَؿ٬ش اٿَ رٚىىڂ ٳآًنٌنِ ريڂ 
ٷخٽ: ٳڀڄخ أٍحىًح حٿَؿ٬ش اٿَ رٚىىڂ أهزًَنِ ريڂ ٳؤٿٸْض حٿليّي ڃن ٍؿڀِ ػڂ هَؿض 

ٳِ  ڃ٬يڂ كظَ ٷيڃض حٿ٘خځ ٳڀڄخ ٷيڃظيخ ٷڀض ڃن أٳ٠پ أىپ ىٌح حٿيّن ٷخٿٌح: حٕٓٸٲ
حٿټنْٔش ٷخٽ: ٳـجظو ٳٸڀض: انِ ٷي ٍٯزض ٳِ ىٌح حٿيّن ًأكززض أڅ أٻٌڅ ڃ٬ٺ أهيڃٺ ٳِ 
ٻنْٔظٺ ًأط٬ڀڂ ڃنٺ ًأٛڀِ ڃ٬ٺ ٷخٽ: ٳخىهپ ٳيهڀض ڃ٬و ٷخٽ: ٳټخڅ ٍؿپ ٌٓء ّؤڃَىڂ 
رخٿٜيٷش ًَّٯزيڂ ٳْيخ ٳبًح ؿڄ٬ٌح اٿْو ڃنيخ أْٗخء اٻظنِه ٿنٴٔو ًٿڂ ٤٬ّو حٿڄٔخٻْن كظَ 

ىذ ًًٍٵ ٷخٽ: ًأر٠ٰظو ر٠ٰخ ٗيّيح ٿڄخ ٍأّظو ّٜن٪ ػڂ ڃخص ؿڄ٪ ٓز٪ ٷٚٽ ڃن ً
ٳخؿظڄ٬ض اٿْو حٿنٜخٍٍ ٿْيٳنٌه ٳٸڀض ٿيڂ: اڅ ىٌح ٻخڅ ٍؿپ ٌٓء ّؤڃَٻڂ رخٿٜيٷش 
ًَّٯزټڂ ٳْيخ ٳبًح ؿجظڄٌه ريخ حٻظنِىخ ٿنٴٔو ًٿڂ ٢٬ّ حٿڄٔخٻْن ڃنيخ ْٗجخ ٷخٿٌح: ًڃخ 

نخ ٫ڀْو ٷخٽ: ٳؤٍّظيڂ ڃ٬ٌٟو ٷخٽ ٫ڀڄٺ رٌٿٺ ٷخٽ ٷڀض: أنخ أىٿټڂ ٫ڀَ ٻنِه ٷخٿٌح: ٳيٿ
ٳخٓظوَؿٌح ڃنو ٓز٪ ٷٚٽ ڃڄڀٌءس ًىزخ ًًٍٷخ ٷخٽ: ٳڀڄخ ٍأًىخ ٷخٿٌح: ًحهلل ٙ نيٳنو أريح 

 ٳٜڀزٌه ػڂ ٍؿڄٌه رخٿلـخٍس ػڂ ؿخإًح رَؿپ آهَ ٳـ٬ڀٌه رڄټخنو
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ٷخٽ: ّٸٌٽ ٓڀڄخڅ ٳڄخ ٍأّض ٍؿٚ ٙ ّٜڀِ حٿوڄْ أٍٍ أنو أٳ٠پ ڃنو أُىي ٳِ حٿينْخ 
ٳِ حٓهَس ًٙ أىأد ٿْٚ ًنيخٍح ڃنو ٷخٽ ٳؤكززظو كزخ ٿڂ أكزو ڃن ٷزڀو ًأٷڄض  ًٙ أٍٯذ

ڃ٬و ُڃخنخ ػڂ ك٠َطو حٿٌٳخس ٳٸڀض ٿو: ّخ ٳٚڅ انِ ٻنض ڃ٬ٺ ًأكززظٺ كزخ ٿڂ أكزو ڃن 
ٷزڀٺ ًٷي ك٠َٹ ڃخ طٍَ ڃن أڃَ حهلل ٳبٿَ ڃن طٌِٛ رِ ًڃخ طؤڃَنِ ٷخٽ: أُ رنِ ًحهلل 

ٻنض ٫ڀْو ٿٸي ىڀٺ حٿنخّ ًريٿٌح ًطَٻٌح أٻؼَ ڃخ ٻخنٌح ٫ڀْو اٙ ڃخ أ٫ڀڂ أكيح حٿٌْځ ٫ڀَ ڃخ 
ٍؿٚ رخٿڄٌٛپ ًىٌ ٳٚڅ ٳيٌ ٫ڀَ ڃخ ٻنض ٫ڀْو ٳخٿلٶ رو ٷخٽ: ٳڀڄخ ڃخص ًٯْذ ٿلٸض 
رٜخكذ حٿڄٌٛپ ٳٸڀض ٿو ّخ ٳٚڅ اڅ ٳٚنخ أًٛخنِ ٫ني ڃٌطو أڅ أٿلٶ رٺ ًأهزَنِ أنٺ 

ٌؿيطو هَْ ٍؿپ ٫ڀَ أڃَ ٛخكزو ٳڀڂ ٫ڀَ أڃَه ٷخٽ: ٳٸخٽ ٿِ: أٷڂ ٫نيُ ٳؤٷڄض ٫نيه ٳ
ّڀزغ أڅ ڃخص ٳڀڄخ ك٠َطو حٿٌٳخس ٷڀض ٿو: ّخ ٳٚڅ اڅ ٳٚنخ أًَٛ رِ اٿْٺ ًأڃَنِ 
رخٿڀلٌٵ رٺ ًٷي ك٠َٹ ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ ڃخ طٍَ ٳبٿَ ڃن طٌِٛ رِ ًڃخ طؤڃَنِ ٷخٽ: 

 لٶ روأُ رنِ ًحهلل ڃخ أ٫ڀڂ ٍؿٚ ٫ڀَ ڃؼپ ڃخ ٻنخ ٫ڀْو اٙ ٍؿٚ رنْٜزْن ًىٌ ٳٚڅ ٳخٿ
ٷخٽ: ٳڀڄخ ڃخص ًٯْذ ٿلٸض رٜخكذ نْٜزْن ٳـجظو ٳؤهزَطو روزَُ ًڃخ أڃَنِ رو 
ٛخكزِ ٷخٽ: ٳؤٷڂ ٫نيُ ٳؤٷڄض ٫نيه ٳٌؿيطو ٫ڀَ أڃَ ٛخكزْو ٳؤٷڄض ڃ٪ هَْ ٍؿپ 
ٳٌحهلل ڃخ ٿزغ أڅ نِٽ رو حٿڄٌص ٳڀڄخ ك٠َ ٷڀض ٿو: ّخ ٳٚڅ اڅ ٳٚنخ ٻخڅ أًَٛ رِ اٿَ 

َ ڃن طٌِٛ رِ ًڃخ طؤڃَنِ ٷخٽ: أُ رنِ ًحهلل ڃخ ن٬ڀڂ ٳٚڅ ػڂ أًَٛ رِ ٳٚڅ اٿْٺ ٳبٿ
أكيح رٸِ ٫ڀَ أڃَنخ آڃَٹ أڅ طؤطْو اٙ ٍؿٚ ر٬ڄٌٍّش ٳبنو رڄؼپ ڃخ نلن ٫ڀْو ٳبڅ أكززض 
ٳؤطو ٷخٽ: ٳبنو ٫ڀَ أڃَنخ ٷخٽ: ٳڀڄخ ڃخص ًٯْذ ٿلٸض رٜخكذ ٫ڄٌٍّش ًأهزَطو هزَُ 

ٷخٽ: ًحٻظٔزض كظَ ٻخڅ ٿِ  ٳٸخٽ: أٷڂ ٫نيُ ٳؤٷڄض ڃ٪ ٍؿپ ٫ڀَ ىيُ أٛلخرو ًأڃَىڂ
رٸَحص ًٯنْڄش ٷخٽ: ػڂ نِٽ رو أڃَ حهلل ٳڀڄخ ك٠َ ٷڀض ٿو: ّخ ٳٚڅ انِ ٻنض ڃ٪ ٳٚڅ 
ٳؤًَٛ رِ ٳٚڅ اٿَ ٳٚڅ ًأًَٛ رِ ٳٚڅ اٿَ ٳٚڅ ػڂ أًَٛ رِ ٳٚڅ اٿْٺ ٳبٿَ ڃن 

ّ طٌِٛ رِ ًڃخ طؤڃَنِ ٷخٽ: أُ رنِ ًحهلل ڃخ أ٫ڀڄو أٛزق ٫ڀَ ڃخ ٻنخ ٫ڀْو أكي ڃن حٿنخ
آڃَٹ أڅ طؤطْو ًٿټنو ٷي أ٧ڀٺ ُڃخڅ نزِ ىٌ ڃز٬ٌع ريّن ارَحىْڂ ّوَؽ رؤٍٝ حٿ٬َد 
ڃيخؿَح اٿَ أٍٝ رْن كَطْن رْنيڄخ نوپ رو ٫ٚڃخص ٙ طوٴِ ّؤٻپ حٿييّش ًٙ ّؤٻپ 

 حٿٜيٷش رْن ٻظٴْو هخطڂ حٿنزٌس ٳبڅ حٓظ٬٤ض أڅ طڀلٶ رظڀٺ حٿزٚى ٳخٳ٬پ
هلل أڅ أڃټغ ػڂ ڃَ رِ نٴَ ڃن ٻڀذ طـخٍح ٷخٽ ػڂ ڃخص ًٯْذ ٳڄټؼض ر٬ڄٌٍّش ڃخ ٗخء ح

ٳٸڀض ٿيڂ طلڄڀٌنِ اٿَ أٍٝ حٿ٬َد ًأ٤٫ْټڂ رٸَحطِ ىٌه ًٯنْڄظِ ىٌه ٷخٿٌح: ن٬ڂ 
ٳؤ٤٫ْظيڄٌىخ ًكڄڀٌنِ كظَ اًح ٷيڃٌح رِ ًحىُ حٿٸٍَ ٧ڀڄٌنِ ٳزخ٫ٌنِ ڃن ٍؿپ ڃن 
ّيٌى ٫زيح ٳټنض ٫نيه ًٍأّض حٿنوپ ًٍؿٌص أڅ طټٌڅ حٿٌُ ًٛٲ ٿِ ٛخكزِ ًٿڂ ّلٶ 
ٿِ ٳِ نٴِٔ ٳزْنڄخ أنخ ٫نيه ٷيځ ٫ڀْو حرن ٫ڂ ٿو ڃن حٿڄيّنش ڃن رنِ ٷ٨َّش ٳخرظخ٫نِ ڃنو 
ٳخكظڄڀنِ اٿَ حٿڄيّنش ٳٌحهلل ڃخ ىٌ اٙ أڅ ٍأّظيخ ٳ٬َٳظيخ رٜٴش ٛخكزِ ٳؤٷڄض ريخ ًر٬غ 
حهلل ٌٍٓٿو ٳؤٷخځ رڄټش ڃخ أٷخځ ٙ أٓڄ٪ ٿو رٌٻَ ڃ٪ ڃخ أنخ ٳْو ڃن ٰٗپ حٿَٵ ػڂ ىخؿَ اٿَ 

ٳٌحهلل اننِ ٿٴِ ٍأّ ٫ٌٵ ٿْٔيُ أ٫ڄپ ٳْو ر٬ٞ حٿ٬ڄپ ًْٓيُ ؿخٿْ اًح أٷزپ  حٿڄيّنش
حرن ٫ڂ ٿو كظَ ًٷٲ ٫ڀْو ٳٸخٽ: ٳٚڅ ٷخطپ حهلل رنِ ٷْڀش ًحهلل انيڂ حٓڅ ٿڄـظڄ٬ٌڅ رٸزخء 
٫ڀَ ٍؿپ ٷيځ ٫ڀْيڂ ڃن ڃټش حٿٌْځ ٫ِّڄٌڅ أنو نزِ ٷخٽ: ٳڀڄخ ٓڄ٬ظيخ أهٌطنِ حٿ٬ًَحء 

 كظَ ٧ننض ٓؤٓٸ٢ ٫ڀَ ْٓيُ
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ٷخٽ: ًنِٿض ٫ن حٿنوڀش ٳـ٬ڀض أٷٌٽ ٙرن ٫ڄو ًٿٺ ڃخًح طٸٌٽ ڃخًح طٸٌٽ ٷخٽ: ٳ٠ٰذ 
ْٓيُ ٳڀټڄنِ ٿټڄش ٗيّيس ػڂ ٷخٽ: ڃخ ٿٺ ًٿيٌح أٷزپ ٫ڀَ ٫ڄڀٺ ٷخٽ: ٷڀض: ٙ ِٗء انڄخ 
أٍىص أڅ أٓظؼزض ٫ڄخ ٷخٽ ًٷي ٻخڅ ٫نيُ ِٗء ٷي ؿڄ٬ظو ٳڀڄخ أڃْٔض أهٌطو ػڂ ًىزض رو 

ْو ًٓڀڂ ًىٌ رٸزخء ٳيهڀض ٫ڀْو ٳٸڀض ٿو: ٷي رڀٰنِ أنٺ ٍؿپ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ
ٛخٿق ًڃ٬ٺ أٛلخد ٿٺ ٯَرخء ًًً كخؿش ًىٌح ِٗء ٻخڅ ٫نيُ ٿڀٜيٷش ٳَأّظټڂ أكٶ 
رو ڃن ٯَْٻڂ ٷخٽ: ٳٸَرظو اٿْو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕٛلخرو ٻڀٌح 

 ًأڃٔٺ ّيه ٳڀڂ ّؤٻپ
ٳض ٫نو ٳـڄ٬ض ْٗجخ ًطلٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٷخٽ: ٳٸڀض ٳِ نٴِٔ ىٌه ًحكيس ػڂ انَٜ

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿڄيّنش ػڂ ؿجض رو ٳٸڀض: انِ ٍأّظٺ ٙ طؤٻپ حٿٜيٷش ًىٌه ىيّش 
أٻَڃظٺ ريخ ٷخٽ: ٳؤٻپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنيخ ًأڃَ أٛلخرو ٳؤٻڀٌح ڃ٬و 

ًٓڀڂ ًىٌ رزٸْ٪ ٷخٽ: ٳٸڀض ٳِ نٴِٔ ىخطخڅ حػنظخڅ ػڂ ؿجض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
حٿَٰٷي ٷخٽ: ًٷي طز٪ ؿنخُس ڃن أٛلخرو ٫ڀْو ٗڄڀظخڅ ٿو ًىٌ ؿخٿْ ٳِ أٛلخرو ٳٔڀڄض 
٫ڀْو ػڂ حٓظيٍص أن٨َ اٿَ ٧يَه ىپ أٍٍ حٿوخطڂ حٿٌُ ًٛٲ ٿِ ٛخكزِ ٳڀڄخ ٍآنِ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظيٍطو ٫َٱ انِ أٓظؼزض ٳِ ِٗء ًٛٲ ٿِ ٷخٽ: 

َص اٿَ حٿوخطڂ ٳ٬َٳظو ٳخنټززض ٫ڀْو أٷزڀو ًأرټِ ٳٸخٽ ٿِ ٳؤٿٸَ ٍىحءه ٫ن ٧يَه ٳن٨
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طلٌٽ ٳظلٌٿض ٳٸٜٜض ٫ڀْو كيّؼِ ٻڄخ كيػظٺ ّخ حرن 
٫زخّ ٷخٽ: ٳؤ٫ـذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّٔڄ٪ ًٿٺ أٛلخرو ػڂ ٰٗپ 

ًأكي ٷخٽ: ػڂ ٷخٽ ٿِ ٓڀڄخڅ حٿَٵ كظَ ٳخطو ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ريٍ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخطذ ّخ ٓڀڄخڅ ٳټخطزض ٛخكزِ ٫ڀَ ػٚػڄخثش نوڀش أؿْزيخ 
ٿو رخٿٴٸَْ ًرؤٍر٬ْن أًٷْش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕٛلخرو أ٫ْنٌح أهخٻڂ 
ٳؤ٫خنٌنِ رخٿنوپ حٿَؿپ رؼٚػْن ًىّش ًحٿَؿپ ر٬َّ٘ن ًحٿَؿپ روڄْ ٫َ٘س ًحٿَؿپ 

٬َ٘ ٬ّنِ: حٿَؿپ رٸيٍ ڃخ ٫نيه كظَ اؿظڄ٬ض ٿِ ػٚػڄخثش ًىّش ٳٸخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ر
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًىذ ّخ ٓڀڄخڅ ٳٴٸَ ٿيخ ٳبًح ٳَٯض ٳخثظنِ أٻٌڅ أنخ أ٬ٟيخ رْيُ 
ٳٴٸَص ٿيخ ًأ٫خننِ أٛلخرِ كظَ اًح ٳَٯض ڃنيخ ؿجظو ٳؤهزَطو ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

٬ڀنخ نٸَد اٿْو حٿٌىُ ٬٠ًّو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬ِ اٿْيخ ٳـ
َِ حٿڄخٽ  رْيه ٳٌحٿٌُ نٴْ ٓڀڄخڅ رْيه ڃخ ڃخطض ڃنيخ ًىّش ًحكيس ٳؤىّض حٿنوپ ًرٸِ ٫ڀ
ٳؤطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄؼپ ر٠ْش حٿيؿخؿش ڃن ًىذ ڃن ر٬ٞ حٿڄٰخُُ 

ٽ: هٌ ىٌه ٳؤى ريخ ڃخ ٫ڀْٺ ّخ ٓڀڄخڅ ٳٸخٽ: ڃخ ٳ٬پ حٿٴخٍِٓ حٿڄټخطذ ٷخٽ: ٳي٫ْض ٿو ٳٸخ
َِ ٷخٽ: هٌىخ ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ْٓئىُ ريخ ٫نٺ  ٳٸڀض: ًأّن طٸ٪ ىٌه ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃڄخ ٫ڀ
ٷخٽ: ٳؤهٌطيخ ٳٌُنض ٿيڂ ڃنيخ ًحٿٌُ نٴْ ٓڀڄخڅ رْيه أٍر٬ْن أًٷْش ٳؤًٳْظيڂ كٸيڂ ٫ًظٸض 

 ڃ٬و ڃ٘يي.ٳ٘ييص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿونيٵ ػڂ ٿڂ ّٴظنِ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلخٵ كيػنخ ِّّي رن أرِ  - 

 كزْذ ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ ٫زي حٿٸْْ ٫ن ٓڀڄخڅ حٿوَْ ٷخٽ: ٿڄخ ٷڀض:
ًأّن طٸ٪ ىٌه ڃن حٿٌُ ٫ڀِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أهٌىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀزيخ -

 ٳيڂ ڃنيخ ٳؤهٌطيخ ٳؤًٳْظيڂ ڃنيخ كٸيڂ ٻڀو أٍر٬ْن أًٷْش.٫ڀَ ٿٔخنو ػڂ ٷخٽ: هٌىخ ٳؤً
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن أرِ  - 
 حٿزوظَُ ٷخٽ:

كخَٛ ٓڀڄخڅ حٿٴخٍِٓ ٷَٜح ڃن ٷٌٍٜ ٳخٍّ ٳٸخٽ ٿو أٛلخرو ّخ أرخ ٫زي حهلل أٙ طنيي -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳؤطخىڂ اٿْيڂ ٷخٽ: ٙ كظَ أى٫ٌىڂ ٻڄخ ٻخڅ ّي٫ٌىڂ 

ٳټڀڄيڂ ٷخٽ: أنخ ٍؿپ ٳخٍِٓ ًأنخ ڃنټڂ ًحٿ٬َد ٬ْ٤ٌّنِ ٳخهظخًٍح اكيٍ ػٚع اڃخ أڅ 
طٔڀڄٌح ًاڃخ أڅ ط٤٬ٌح حٿـِّش ٫ن ّي ًأنظڂ ٛخٯًَڅ ٯَْ ڃلڄٌىّن ًاڃخ أڅ ننخرٌٻڂ 

خڅ اٿَ أٛلخرو ٷخٿٌح: ٳنٸخطڀټڂ ٷخٿٌح: ٙ نٔڀڂ ًٙ ن٤٬ِ حٿـِّش ًٿټننخ ننخرٌٻڂ ٳَؿ٪ ٓڀڄ
 أٙ طنيي اٿْيڂ ٷخٽ: ٙ ٷخٽ: ٳي٫خىڂ ػٚػش أّخځ ٳڀڂ ّٸزڀٌح ٳٸخطڀيڂ ٳٴظليخ.

 كيّغ ٌّٓي رن ڃٸَڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀڄش ٬ّنِ حرن  - 

 ٻيْپ ٫ن ڃ٬خًّش رن ٌّٓي ٷخٽ:
خٽ ٿو أرِ اٷظٚ ػڂ ٷخٽ: ٻنخ ڃ٬َ٘ رنِ ڃٸَڅ ٓز٬ش ٿْْ ٿنخ هخىځ اٙ ٿ٤ڄض ڃٌٿَ ٿنخ ٳٸ-

ًحكيس ٳڀ٤ڄيخ أكينخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫ظٸٌىخ ٳٸْپ ٿو: ٿْْ ٿيڂ هخىځ 
 ٯَْىخ ٷخٽ: ٿظويڃنيڂ ٳبًح حٓظٰنٌح ٫نيخ ٳڀ٬ْظٸٌىخ.

ٷخٽ: ٓڄ٬ض  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كْٜن - 
 ىٚٽ رن ّٔخٱ ّليع ٫ن ٌّٓي رن ڃٸَڅ ٷخٽ:

ٻنخ نزْ٪ حٿزن ٳِ ىحٍ ٌّٓي رن ڃٸَڅ ٷخٽ: ٳوَؿض ؿخٍّش ٿٌّٔي ٳټڀڄض ٍؿٚ ڃنخ ٳٔزظو -
ٳڀ٤ڂ ًؿييخ ٳٸخٽ ٌّٓي: ٿ٤ڄظيخ ٿٸي ٍأّظنِ ًانِ ٿٔخر٪ ٓز٬ش ڃن اهٌطِ ڃخ ٿنخ اٙ هخىځ 

 ْو ًٓڀڂ ر٬ظٸيخ.ٳ٬ڄي أكينخ ٳڀ٤ڄيخ ٳؤڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ كْٜن ٫ن ىٚٽ رن ّٔخٱ: - 
أڅ ٍؿٚ ٻخڅ نخُٙ ٳِ ىحٍ ٌّٓي رن ڃٸَڅ ٷخٽ: ٳڀ٤ڂ هخىڃخ ٷخٽ: ٳ٠ٰذ ٌّٓي ٳٸخٽ: -

أڃخ ًؿيص اٙ كَ ًؿيو ًٿٸي ٍأّظنِ ًنلن ٓخر٪ ٓز٬ش ڃن ًٿي ڃٸَڅ ًڃخ ٿنخ هخىځ اٙ 
ٳڀ٤ڄو ٳؤڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٍؿ٬نخ أڅ ن٬ظٸو ًحكي ٫ڄي اٿْو ًحكي 

 ٳؤ٫ظٸنخه.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ كڄِس ٷخٽ: - 
ٓڄ٬ض ىٚٙ ٍؿٚ ڃن رنِ ڃخُڅ ّليع ٫ن ٌّٓي رن ڃٸَڅ ٷخٽ: أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

 خ ٳټَٔطيخ.حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رنزٌْ ٳِ ؿَس ٳٔؤٿظو ٳنيخنِ ٫ني
 كيّغ حٿن٬ڄخڅ رن ڃٸَڅ ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ًريِ ٷخٙ: كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرِ  - 
٫ڄَحڅ حٿـٌنِ ٷخٽ ريِ: ٷخٽ: أنزؤنخ أرٌ ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ ٫ن ٫ڀٸڄش رن ٫زي حهلل حٿڄِنِ 

 ٫ن ڃ٬ٸپ رن ّٔخٍ:
ٌٻَ حٿليّغ ٷخٽ: ٬ّنِ حٿن٬ڄخڅ ًٿټنِ ٗييص أڅ ٫ڄَ حٓظ٬ڄپ حٿن٬ڄخڅ رن ڃٸَڅ ٳ-

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټخڅ اًح ٿڂ ّٸخطپ أًٽ حٿنيخٍ أهَ حٿٸظخٽ كظَ طًِٽ 
 حٿ٘ڄْ ًطيذ حٿَّخف ًّنِٽ حٿنَٜ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أنزؤنخ أرٌ رټَ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ  - 
ٸَڅ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٓذ ٍؿپ هخٿي حٿٌحٿزِ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ڃ

 ٍؿٚ ٫نيه ٷخٽ:
ٳـ٬پ حٿَؿپ حٿڄٔزٌد ّٸٌٽ: ٫ڀْٺ حٿٔٚځ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخ -

اڅ ڃڀټخ رْنټڄخ ٌّد ٫نٺ ٻڀڄخ ّ٘ظڄٺ ىٌح ٷخٽ ٿو: رپ أنض ًأنض أكٶ رو ًاًح ٷخٽ ٿو: 
 رو. ٫ڀْٺ حٿٔٚځ ٷخٽ: ٙ رپ ٿٺ أنض أكٶ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كَد ٬ّنِ حرن ٗيحى كيػنخ كْٜن  - 
 ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ڃٸَڅ ٷخٽ:

ٷيڃنخ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أٍر٬ڄخثش ڃن ڃِّنش ٳؤڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل -
هلل ڃخ ٿنخ ٬٣خځ نظًِىه ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؤڃَه ٳٸخٽ ر٬ٞ حٿٸٌځ ّخ ٌٍٓٽ ح

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬ڄَ ًُىىڂ ٳٸخٽ: ڃخ ٫نيُ اٙ ٳخٟڀش ڃن طڄَ ًڃخ أٍحىخ طٰنِ 
٫نيڂ ْٗجخ ٳٸخٽ: حن٤ڀٶ ٳًِىىڂ ٳخن٤ڀٶ رنخ اٿَ ٫ڀْش ٿو ٳبًح ٳْيخ طڄَ ڃؼپ حٿزټَ حًٍٕٵ 

ٿظٴض ًڃخ أٳٸي ڃٌٟ٪ ٳٸخٽ: هًٌح ٳؤهٌ حٿٸٌځ كخؿظيڂ ٷخٽ: ًٻنض أنخ ٳِ آهَ حٿٸٌځ ٷخٽ: ٳخ
 طڄَس ًٷي حكظڄپ ڃنو أٍر٬ڄخثش ٍؿپ.

 كيّغ ؿخرَ رن ٫ظْٺ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن حٿلـخؽ ٬ّنِ حٿٌٜحٱ ٫ن ّلَْ رن  - 

أرِ ٻؼَْ ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ ٫ن حرن ؿخرَ رن ٫ظْٺ حٕنٜخٍُ ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ 
 ًٓڀڂ: ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو

اڅ ڃن حٿَْٰس ڃخ ّلذ حهلل ًڃنيخ ڃخ ّزٰٞ حهلل ًڃن حٿوْٚء ڃخ ّلذ حهلل ًڃنيخ ڃخ ّزٰٞ -
حهلل ٳؤڃخ حٿَْٰس حٿظِ ّلذ حهلل ٳخٿَْٰس ٳِ ٍّزش ًأڃخ حٿظِ ّزٰٞ حهلل ٳخٿَْٰس ٳِ ٯَْ حٿَّزش 

 يٷش.ًأڃخ حٿوْٚء حٿظِ ّلذ حهلل أڅ ّظوْپ حٿ٬زي رنٴٔو هلل ٫ني حٿٸظخٽ ًأڅ ّظوْپ رخٿٜ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كَد ٬ّنِ حرن ٗيحى كيػنخ ّلَْ  - 

٬ّنِ حرن أرِ ٻؼَْ كيػنخ ڃلڄي رن ارَحىْڂ حٿٸَِٗ كيػنِ حرن ؿخرَ رن ٫ظْٺ: أڅ أرخه 
أهزَه ًٻخڅ أرٌه ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٷخٽ:
حٿَْٰس ٳٌٻَ ڃ٬نخه ًٷخٽ: حٿوْٚء حٿظِ ّلذ حهلل حهظْخٽ حٿَؿپ ٳِ حٿٸظخٽ ًحهظْخٿو  اڅ ڃن-

 ٳِ حٿٜيٷش ًحٿوْٚء حٿظِ ّزٰٞ حهلل حٿوْٚء ٳِ حٿزِٰ أً ٷخٽ: ٳِ حٿٴوَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ: ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ٺ أنو ٷخٽ:ؿخرَ رن ٫ظْٺ ٫ن ؿخرَ رن ٫ظْ
ؿخءنخ ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٳِ رنِ ڃ٬خًّش ٷَّش ڃن ٷٍَ حٕنٜخٍ ٳٸخٽ ٿِ: ىپ طيٍُ أّن -

ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ڃٔـيٻڂ ىٌح ٳٸڀض: ن٬ڂ ٳؤَٗص ٿو اٿَ نخكْش 
ڃنو ٳٸخٽ: ىپ طيٍُ ڃخ حٿؼٚع حٿظِ ى٫خ رين ٳْو ٳٸڀض: ن٬ڂ ٷخٽ: ٳؤهزَنِ رين ٳٸڀض: ى٫خ 

يَ ٫ڀْيڂ ٫يًح ڃن ٯَْىڂ ًٙ ّيڀټيڂ رخٿٔنْن ٳؤ٤٫ْيڄخ ًى٫خ رؤڅ ٙ ّـ٬پ رؤڅ ٙ ٨ّ
 رؤٓيڂ رْنيڂ ٳڄن٬نْيخ ٷخٽ: ٛيٷض ٳٚ ِّحٽ حٿيَؽ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ حٿلـخؽ رن أرِ ٫ؼڄخڅ كيػنخ ّلَْ رن  - 
٫ظْٺ كيػو ٫ن أرْو ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل أرِ ٻؼَْ ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ أڅ حرن ؿخرَ رن 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:
اڅ ڃن حٿَْٰس ڃخ ّلذ حهلل ًڃنيخ ڃخ ّزٰٞ حهلل ًڃن حٿوْٚء ڃخ ّلذ حهلل ًڃنيخ ڃخ ّزٰٞ -

حهلل ٳخٿَْٰس حٿظِ ّلذ حهلل حٿَْٰس ٳِ حٿَّزش ًحٿَْٰس حٿظِ ّزٰٞ حهلل حٿَْٰس ٳِ ٯَْ ٍّزش 
ٿ٬زي رنٴٔو هلل ٫ني حٿٸظخٽ ًحهظْخٿو رخٿٜيٷش ًحٿوْٚء حٿظِ ًحٿوْٚء حٿظِ ّلذ حهلل حهظْخٽ ح

 ّزٰٞ حهلل حٿوْٚء ٳِ حٿٴوَ ًحٿټزَ أً ٻخٿٌُ ٷخٽ ٌٍٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫َْٔ ٫ن  - 

 ؿزَْ رن ٫ظْٺ ٫ن ٫ڄَ ٷخٽ:
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ڃْض ڃن حٕنٜخٍ ًأىڀو ّزټٌڅ ٳٸڀض  ىهڀض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ-

أطزټٌڅ ًىٌح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ى٫ين 
ّزټْن ڃخ ىحځ ٫نيىن ٳبًح ًؿزض ٳٚ ّزټْن ٳٸخٽ ؿزَ ٳليػض رو ٫ڄَ رن كڄْي حٿٸَِٗ 

 ٳٸخٽ ٿِ: ڃخًح ًؿزض ٷخٽ: اًح أىهپ ٷزَه.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ڃلڄي كيػنخ  - 

 رن ارَحىْڂ رن حٿلَع ٫ن حرن ؿخرَ رن ٫ظْٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
اڅ ڃن حٿَْٰس ڃخ ّلذ حهلل ًڃنيخ ڃخ ّزٰٞ حهلل ًاڅ ڃن حٿوْٚء ڃخ ّلذ حهلل ًڃنيخ ڃخ -

ّلذ حهلل ٳخٿَْٰس حٿظِ ٳِ حٿَّزش ًأڃخ حٿَْٰس حٿظِ ّزٰٞ حهلل  ّزٰٞ حهلل ًأڃخ حٿَْٰس حٿظِ
ٳخٿَْٰس ٳِ ٯَْ حٿَّزش ًأڃخ حٿوْٚء حٿظِ ّلذ حهلل ٳخهظْخٽ حٿَؿپ رنٴٔو ٫ني حٿٸظخٽ 

 ًحهظْخٿو ٫ني حٿٜيٷش ًحٿوْٚء حٿظِ ّزٰٞ حهلل ٳخهظْخٽ حٿَؿپ ٳِ حٿٴوَ ًحٿزِٰ.
نخ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حهلل رن ؿخرَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػ - 

٫ظْٺ ٫ن ٫ظْٺ رن حٿلَع رن ٫ظْٺ ٳيٌ ؿي ٫زي حهلل رن ٫زي حهلل أرٌ حڃو أنو أهزَه أڅ 
 ؿخرَ رن ٫ظْٺ أهزَه:

أڅ ٫زي حهلل رن ػخرض ٿڄخ ڃخص ٷخٿض حرنظو ًحهلل اڅ ٻنض ٍٕؿٌ أڅ طټٌڅ ٗيْيح أڃخ أنٺ ٷي -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ٷي أًٷ٪ أؿَه ٷيٍ نْظو ٻنض ٷ٠ْض ؿيخُٹ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

ًڃخ ط٬يًڅ حٿ٘يخىس ٷخٿٌح: ٷظپ ٳِ ٓزْپ حهلل ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٘يخىس 
ٓز٪ ٌٍٓ حٿٸظپ ٳِ ٓزْپ حهلل حٿڄ٬٤ٌڅ ٗيْي ًحٿَٰٵ ٗيْي ًٛخكذ ًحص حٿـنذ ٗيْي 

ځ ٗيْي ًحٿڄَأس طڄٌص ًحٿڄز٤ٌڅ ٗيْي ًٛخكذ حٿلَٵ ٗيْي ًحٿٌُ ّڄٌص طلض حٿيي
 رـڄ٪ ٗيْيس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلَع رن ڃَس حٿلنٴِ أرٌ ڃَس كيػنخ نٴْْ ٫ن ٫زي  - 
 حهلل رن ؿخرَ حٿ٬زيُ ٷخٽ:

ٻنض ٳِ حٿٌٳي حٿٌُ أطٌح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٫زي حٿٸْْ ٷخٽ: ًٿٔض ڃنيڂ -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿَ٘د ٳِ ح٫ًْٕش  ًانڄخ ٻنض ڃ٪ أرِ ٷخٽ: ٳنيخىڂ ٌٍٓٽ حهلل

 حٿظِ ٓڄ٬ظڂ حٿيرخء ًحٿلنظڂ ًحٿنٸَْ ًحٿڄِٳض.
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 كيّغ أرِ ٓڀڄش حٕنٜخٍ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٫ؼڄخڅ حٿزظِ ٫ن ٫زي حٿلڄْي رن ٓڀڄش  - 

 ٫ن أرْو ٫ن ؿيه:
و ًٓڀڂ ًأكيىڄخ ڃٔڀڂ ًحٓهَ ٻخٳَ ٳوَْه أڅ أرٌه حهظٜڄخ ٳْو اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

 ٳظٌؿو اٿَ حٿټخٳَ ڃنيڄخ ٳٸخٽ: حٿڀيڂ حىيه ٳظٌؿو اٿَ حٿڄٔڀڂ ٳٸ٠َ ٿو رو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ كيػنخ ٫ؼڄخڅ أرٌ ٫ڄًَ حٿزظِ ٫ن ٫زي حٿلڄْي رن  - 

 ٓڀڄش:
و ًٿو ڃنيخ حرن أڅ ؿيه أٓڀڂ ٳِ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀو ًٓڀڂ ًٿن طٔڀڂ ؿيط-

ٳخهظٜڄخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿيڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
اڅ ٗجظڄخ هَْطڄخ حٿٰٚځ ٷخٽ: ًأؿڀْ حٕد ٳِ نخكْش ًحٕځ نخكْش ٳوَْه ٳخن٤ڀٶ نلٌ أڃو 

 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ حىيه ٷخٽ: ٳَؿ٪ اٿَ أرْو.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ ٫َْٔ رن ٌّنْ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي كيػنخ ٫زي حهلل - 

 رن ؿ٬ٴَ أهزَنِ أرِ ٫ن ؿيُ ٍحٳ٪ رن ٓنخڅ:
أنو أٓڀڂ ًأرض حڃَأطو أڅ طٔڀڂ ٳؤطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض: حرنظِ ًىِ ٳ٤ْڂ -

ًٷخٽ ٿيخ حٷ٬يُ أً ٗزيو ًٷخٽ ٍحٳ٪ حرنظِ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٷ٬ي نخكْش 
نخكْش ٳؤٷ٬ي حٿٜزْش رْنيڄخ ػڂ ٷخٽ: حى٫ٌحىخ ٳڄخٿض اٿَ أڃيخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ حٿڀيڂ حىيىخ ٳڄخٿض اٿَ أرْيخ ٳؤهٌىخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ٫ؼڄخڅ حٿزظِ ٫ن ٫زي حٿلڄْي رن ٓڀڄش  - 

 ٫ن أرْو:
و ًٓڀڂ نيَ ٫ن نٸَس حٿَٰحد ٫ًن ٳَٗش حٿٔز٪ ًأڅ ٣ٌّن أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

 حٿَؿپ ڃٸخڃو ٳِ حٿٜٚس ٻڄخ ٣ٌّن حٿز٬َْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ؼڄخڅ حٿزظِ ٫ن ٫زي  - 

 حٿلڄْي حٕنٜخٍُ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه:
زڀٮ ٷخٽ: ٳؤؿڀْ حٿنزِ ٛڀَ أڅ ؿيه أٓڀڂ ًأرض حڃَأطو أڅ طٔڀڂ ٳـخء رخرن ٿو َْٰٛ ٿڂ ّ-

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٕد ىينخ ًحٕځ ىينخ ػڂ هَْه ًٷخٽ: حٿڀيڂ حىيه ٳٌىذ اٿَ أرْو.
 كيّغ ٷْْ رن ٫ڄًَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ٬ٓي رن ٬ْٓي كيػنِ ڃلڄي رن ارَحىْڂ  - 
 حٿظْڄِ ٫ن ٷْْ رن ٫ڄًَ ٷخٽ:

زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ ّٜڀِ ر٬ي ٛٚس حٿٜزق ٍٻ٬ظْن ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٍأٍ حٿن-
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٛٚس حٿٜزق ڃَطْن ٳٸخٽ حٿَؿپ انِ ٿڂ أٻن ٛڀْض حٿَٻ٬ظْن حٿڀظْن 

 ٷزڀيڄخ ٳٜڀْظيڄخ حٓڅ ٷخٽ: ٳٔټض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
نزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ: ًٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أ - 

 ٬ْٓي أهخ ّلَْ رن ٬ْٓي ّليع ٫ن ؿيه ٷخٽ:
هَؽ اٿَ حٿٜزق ٳٌؿي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٜزق ًٿڂ ّټن ٍٻ٪ ٍٻ٬ظِ -

حٿٴـَ ٳٜڀَ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٷخځ كْن ٳَ٭ ڃن حٿٜزق ٳَٻ٪ ٍٻ٬ظِ 
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ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ڃخ ىٌه حٿٜٚس ٳؤهزَه ٳٔټض حٿنزِ ٛڀَ حٿٴـَ ٳڄَ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٠َ ًٿڂ ّٸپ ْٗجخ.

 كيّغ ڃ٬خًّش رن حٿلټڂ حٿٔڀڄِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ كيػنِ حٿلـخؽ رن أرِ ٫ؼڄخڅ  - 

٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن ڃ٬خًّش رن كيػنِ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ىٚٽ رن أرِ ڃْڄٌنش ٫ن 
 حٿلټڂ حٿٔڀڄِ ٷخٽ:

رْنخ نلن نٜڀِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً ٤٫ْ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ ٳٸڀض -
َِ ٷخٽ:  َّكڄٺ حهلل ٳَڃخنِ حٿٸٌځ رؤرٜخٍىڂ ٳٸڀض: ًحػټپ أڃْخه ڃخ ٗؤنټڂ طن٨ًَڅ اٿ

ٳڀڄخ ٛڀَ  ٳـ٬ڀٌح ٠َّرٌڅ رؤّيّيڂ ٫ڀَ أٳوخًىڂ ٳڀڄخ ٍأّظيڂ ّٜڄظٌنِ ٿټنِ ٓټض
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳزؤرِ ىٌ ًأڃِ ڃخ ٍأّض ڃ٬ڀڄخ ٷزڀو ًٙ ر٬يه أكٔن ط٬ڀْڄخ 
ڃنو ًحهلل ڃخ ٻَىنِ ًٙ ٗظڄنِ ًٙ َٟرنِ ٷخٽ: اڅ ىٌه حٿٜٚس ٙ ّٜڀق ٳْيخ ِٗء ڃن 
ٻٚځ حٿنخّ ىٌح انڄخ ىِ حٿظٔزْق ًحٿظټزَْ ًٷَحءس حٿٸَآڅ أً ٻڄخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٷٌځ كيّغ ٫يي رخٿـخىڀْش ًٷي ؿخء حهلل رخٗٓٚځ ًاڅ ڃنخ ٫
ٷٌڃخ ّؤطٌڅ حٿټيخڅ ٷخٽ: ٳٚ طؤطٌىڂ ٷڀض: اڅ ڃنخ ٷٌڃخ ّظ٤ًَْڅ ٷخٽ: ًحٹ ِٗء ّـيًنو ٳِ 
ٛيًٍىڂ ٳٚ ّٜينيڂ ٷڀض: اڅ ڃنخ ٷٌڃخ ّو٤ٌڅ ٷخٽ: ٻخڅ نزِ ّو٢ ٳڄن ًحٳٶ ه٤و 

ؿخٍّش ط٫ََ ٯنڄخ ٿِ ٳِ ٷزپ أكي ًحٿـٌحنْش ٳؤ٣ڀ٬ظيخ ًحص ٌّځ ٳبًح  ٳٌٿٺ ٷخٽ: ًٻخنض ٿِ
حٿٌثذ ٷي ًىذ ر٘خس ڃن ٯنڄيخ ًأنخ ٍؿپ ڃن رنِ آىځ آٓٲ ٻڄخ ّؤٓٴٌڅ ٿټنِ ٛټټظيخ 
َِ ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٳٚ ح٫ظٸيخ  ٛټش ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٨٬ڂ ًٿٺ ٫ڀ

حهلل ٳٸخٿض: ٳِ حٿٔڄخء ٷخٽ: ڃن أنخ ٷخٿض: أنض  ٷخٽ: حثظنِ ريخ ٳؤطْظو ريخ ٳٸخٽ ٿيخ: أّن
 ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: ح٫ظٸيخ ٳبنيخ ڃئڃنش ًٷخٽ ڃَس ىِ ڃئڃنش ٳؤ٫ظٸيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٫ن حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ ٓڀڄش  - 
 ٫ن ڃ٬خًّش رن حٿلټڂ حٿٔڀڄِ ٷخٽ: ٷڀض:

ىڀْش ٻنخ نؤطِ حٿټيخڅ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ّخ ٌٍٓٽ حهلل أْٗخء ٻنخ نٜن٬يخ ٳِ حٿـخ-
 ًٓڀڂ ٙ طؤطٌح حٿټيخڅ ٷخٽ: ًٻنخ نظ٤َْ ٷخٽ: ًحٹ ِٗء ّـيه أكيٻڂ ٳِ نٴٔو ٳٚ ّٜينټڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ أهزَنِ أرٌ ٓڀڄش  - 
 رن ٫زي حٿَكڄن أڅ ڃ٬خًّش رن حٿلټڂ حٿٔڀڄِ:

ٛلخرْخ ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض أڃٌٍح ٻنخ نٴ٬ڀيخ ٳِ حٿـخىڀْش ٻنخ نظ٤َْ  ًٻخڅ-
ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٹ ِٗء ّـيه أكيٻڂ ٳِ نٴٔو ٳٚ ّٜينټڂ ٳٸڀض: ًٻنخ 

 نؤطِ حٿټيخڅ ٷخٽ: ًٙ طؤطٌح حٿټيخڅ.
ٻؼَْ ٫ن ىٚٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٓڄ٬ض ّلَْ رن أرِ - 

رن أرِ ڃْڄٌڅ أڅ ٤٫خء رن ّٔخٍ كيػو أڅ ڃ٬خًّش رن حٿلټڂ كيػو رؼٚػش أكخىّغ كٴ٨يخ 
 ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:

ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٷٌځ كيّغ ٫يي رـخىڀْش ًاڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي ؿخء رخٗٓٚځ ًاڅ -
ٳڄن ًحٳٶ ه٤و ٳٌٿٺ ٷخٽ: ٷڀض اڅ  ڃنخ ٍؿخٙ ّو٤ٌڅ ٷخٽ: ٷي ٻخڅ نزِ ڃن حٕنزْخء ّو٢

ڃنخ ٍؿخٙ ّظ٤ًَْڅ ٷخٽ: ًحٹ ِٗء ّـيًنو ٳِ ٛيًٍىڂ ٳٚ ّٜينټڂ ٷخٽ: ٷڀض: اڅ ڃنخ 
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ٍؿخٙ ّؤطٌڅ حٿټيخڅ ٷخٽ: ٳٚ طؤطٌىڂ ٷخٽ: ٳيٌح كيّغ ٷخٽ: ًٻخنض ٿِ ٯنڂ ٳْيخ ؿخٍّش ٿِ 
ڃنيخ ر٘خس  ط٫َخىخ ٳِ ٷزپ أكي ًحٿـٌحنْش ٳخ٣ڀ٬ض ٫ڀْيخ ًحص ٌّځ ٳٌؿيص حٿٌثذ ٷي ًىذ

ٳؤٓٴض ًأنخ ٍؿپ ڃن رنِ آىځ آٓٲ ڃؼپ ڃخ ّؤٓٴٌڅ ًانِ ٛټټظيخ ٛټش ٷخٽ: ٳ٨٬ڂ ًٿٺ 
٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٷڀض: ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٳٚ أ٫ظٸيخ ٷخٽ: حى٫يخ 
ٳي٫ٌطيخ ٳٸخٽ ٿيخ: أّن حهلل ٷخٿض: ٳِ حٿٔڄخء ٷخٽ: ڃن أنخ ٷخٿض: أنض ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: انيخ 

ؤ٫ظٸيخ ٷخٽ: ىٌحڅ كيّؼخڅ ٷخٽ: ٳٜڀْض هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ڃئڃنش ٳ
ٌّځ ٳ٤٬ْ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ ٳٸڀض: َّكڄٺ حهلل ٳَڃخنِ حٿٸٌځ رؤرٜخٍىڂ ٳٸڀض: ًحػټپ أڃْخه 
ڃخ ٗؤنټڂ طن٨ًَڅ اٿِ ٷخٽ: ٳ٠َرٌح رؤّيّيڂ ٫ڀَ أٳوخًىڂ ٳڀڄخ ٍأّظيڂ ّٜڄظٌنِ ٓټض 

ْو ًٓڀڂ ٳي٫خنِ ٷخٽ: ٳزؤرِ ًأڃِ ڃخ ٍأّض ڃ٬ڀڄخ ٷزڀو كظَ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ
ًٙ ر٬يه أكٔن ط٬ڀْڄخ ڃنو ٳڀڄخ َٟرنِ ًٙ ٻيَنِ ًٙ ٓزنِ ًٷخٽ: اڅ ىٌه حٿٜٚس ٙ 
ّٜڀق ٳْيخ ِٗء ڃن ٻٚځ حٿنخّ ىٌح انڄخ ىِ حٿظٔزْق ًحٿظټزَْ ًٷَحءس حٿٸَآڅ ًٻڄخ ٷخٽ 

 ػنْيخ.ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌه ػٚػش أكخىّغ كي
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ رن ِّّي حٿ٤٬خٍ كيػنِ ّلَْ رن أرِ  - 

ٻؼَْ كيػنخ ىٚٽ رن أرِ ڃْڄٌنش ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن ڃ٬خًّش رن حٿلټڂ حٿٔڀڄِ كيػنِ 
 ريٌح حٿليّغ رنلٌه ٳِحى ٳْو ًٷخٽ:

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  انڄخ ىِ حٿظٔزْق ًحٿظټزَْ ًحٿظلڄْي ًٷَحءس حٿٸَآڅ أً ٻڄخ-
 ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن كـخؽ حٿٌٜحٱ كيػنِ ّلَْ رن  - 
 أرِ ٻؼَْ كيػنِ ىٚٽ رن أرِ ڃْڄٌنش ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن ڃ٬خًّش حٿٔڀڄِ ٷخٽ:

 ٛڀْض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳ٤٬ْ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ ٳٸڀض: َّكڄٺ حهلل-
ٳَڃخنِ حٿٸٌځ رؤرٜخٍىڂ ٳٸڀض ًحػټپ أڃْخه ڃخ ٗؤنټڂ طن٨ًَڅ اٿِ ٷخٽ: ٳـ٬ڀٌح ٠َّرٌڅ 
رؤّيّيڂ ٫ڀَ أٳوخًىڂ ٳ٬َٳض أنيڂ ّٜڄظٌنِ ٿټنِ ٓټض ٳڀڄخ ٷ٠َ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ حٿٜٚس رؤرِ ىٌ ًأڃِ ڃخ ٗظڄنِ ًٙ ٻَىنِ ًٙ َٟرنِ ٳٸخٽ: اڅ ىٌه حٿٜٚس ٙ 

ٿنخّ ىٌح انڄخ ىِ حٿظٔزْق ًحٿظټزَْ ًٷَحءس حٿٸَآڅ أً ٻڄخ ٷخٽ ّٜڀق ٳْيخ ِٗء ڃن ٻٚځ ح
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٷٌځ كيّغ ٫يي رـخىڀْش ًٷي ؿخء حهلل 
رخٗٓٚځ ًڃنخ ٍؿخٽ ّؤطٌڅ حٿټيخڅ ٷخٽ: ٳٚ طؤطٌىڂ ٷڀض: ًڃنخ ٍؿخٽ ّظ٤ًَْڅ ٷخٽ: ٳبڅ 

يڂ ٷڀض: ًڃنخ ٍؿخٽ ّو٤ٌڅ ٷخٽ: ٻخڅ نزِ ڃن ًٿٺ ِٗء ّـيًنو ٳِ ٛيًٍىڂ ٳٚ ّٜين
حٕنزْخء ّو٢ ٳڄن ًحٳٶ ه٤ش ٳٌحٹ ٷخٽ: ًرْنڄخ ؿخٍّش ٿِ ط٫ََ ٯنْڄخص ٿِ ٳِ ٷزپ أكي 
ًحٿـٌحنْش ٳخ٣ڀ٬ض ٫ڀْيخ ا٫ٚ٣و ٳبًح حٿٌثذ ٷي ًىذ ڃنيخ ر٘خس ًأنخ ٍؿپ ڃن رنِ آىځ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ّؤٓٲ ٻڄخ ّؤٓٴٌڅ ٿټنِ ٛټټظيخ ٛټش ٷخٽ: ٳ٨٬ڂ ًٿٺ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل 
ًٓڀڂ ٷڀض: أٙ أ٫ظٸيخ ٷخٽ: حر٬غ اٿْيخ ٷخٽ ٳؤٍٓپ اٿْيخ ٳـخء ريخ ٳٸخٽ: أّن حهلل ٷخٿض: ٳِ 

 حٿٔڄخء ٷخٽ: ٳڄن أنخ ٷخٿض: أنض ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: أ٫ظٸيخ ٳبنيخ ڃئڃنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ كيػنِ ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن أرِ  - 

 حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٫ن ڃ٬خًّش رن حٿلټڂ حٿٔڀڄِ:ٓڀڄش رن ٫زي 
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أنو ٷخٽ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍأّض أْٗخء ٻنخ نٴ٬ڀيخ ٳِ حٿـخىڀْش ٻنخ نظ٤َْ -
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿٺ ِٗء طـيه ٳِ نٴٔٺ ٳٚ ّٜينټڂ ٷخٽ: ّخ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٻنخ نؤطِ حٿټيخڅ ٷخٽ: ٳٚ طؤص.
كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ ٓڀڄش كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃ٬خًّش رن حٿلټڂ:
أڅ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃنخ ٍؿخٽ ّظ٤ًَْڅ ٷخٽ: ًحٹ -

 خ.ِٗء طـيًنو ٳِ أنٴٔټڂ ٳٚ ّٜينټڂ ٷخٿٌح: ًڃنخ ٍؿخٽ ّؤطٌڅ حٿټيخڅ ٷخٽ: ٳٚ طؤطٌح ٻخىن
 كيّغ ٫ظزخڅ رن ڃخٿٺ ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ: كيػنِ  - 
 ڃلڄٌى رن حٿَرْ٪ ٫ن ٫ظزخڅ رن ڃخٿٺ ٷخٽ:

أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض: انِ ٷي أنټَص رَُٜ ًحٿٌْٔٽ طلٌٽ رْنِ ًرْن -
ٳِ رْظِ ڃټخنخ حطوٌه ڃٔـيح ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ڃٔـيُ ٳڀٌىىص أنٺ ؿجض ٳٜڀْض

 َِ ًٓڀڂ أٳ٬پ اڅ ٗخء حهلل ٷخٽ: ٳڄَ ٫ڀَ أرِ رټَ ٳخٓظظز٬و ٳخن٤ڀٶ ڃ٬و ٳخٓظؤًڅ ٳيهپ ٫ڀ
ٳٸخٽ ًىٌ ٷخثڂ أّن طَّي أڅ أٛڀِ ٳؤَٗص ٿو كْغ أٍّي ٷخٽ: ػڂ كزٔظو ٫ڀَ هَِّ 

ٌح اٿْو كظَ حڃظٖ حٿزْض ٳٸخٽ ٍؿپ: ٛن٬نخه ٿو ٷخٽ: ٳٔڄ٪ أىپ حٿٌحىُ ٬ّنِ أىپ حٿيحٍ ٳؼخر
أّن ڃخٿٺ رن حٿيه٘ن ًٍرڄخ ٷخٽ: ڃخٿٺ رن حٿيهْ٘ن ٳٸخٽ ٍؿپ: ًحٹ ٍؿپ ڃنخٳٶ ٙ ّلذ 
حهلل ًٙ ٌٍٓٿو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٸٌٽ ىٌ ّٸٌٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ّزظِٰ رٌٿٺ 

ٸْن ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ًؿو حهلل ٷخٽ: ّخ ٌٍٓٽ أڃخ نلن ٳنٍَ ًؿيو ًكيّؼو اٿَ حٿڄنخٳ
٫ڀْو ًٓڀڂ أ٠ّخ ٙ طٸٌٽ ىٌ ّٸٌٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ّزظِٰ رٌٿٺ ًؿو حهلل ٷخٽ: رڀَ ّخ ٌٍٓٽ 
حهلل ٷخٽ: ٳڀن ٌّحٳِ ٫زي ٌّځ حٿٸْخڃش ّٸٌٽ: ٙ اٿو اٙ حهلل ّزظِٰ رٌٿٺ ًؿو حهلل اٙ كَځ ٫ڀَ 

خٍُ ٳٸخٽ: ڃخ أ٧ن حٿنخٍ ٷخٽ ڃلڄٌى ٳليػض ريٌح حٿليّغ نٴَح ٳْيڂ أرٌ أٌّد حٕنٜ
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حٿو ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ ٷڀض ٷخٽ: ٳآٿْض اڅ ٍؿ٬ض اٿَ ٫ظزخڅ أڅ أٓؤٿو 
ٳَؿ٬ض اٿْو ٳٌؿيطو ْٗوخ ٻزَْح ٷي ًىذ رَٜه ًىٌ اڃخځ ٷٌڃو ٳـڀٔض اٿَ ؿنزو ٳٔؤٿظو 
٫ن ىٌح حٿليّغ ٳليػنْو ٻڄخ كيػنْو أًٽ ڃَس ٷخٽ ڃ٬ڄَ ٳټخڅ حٿِىَُ اًح كيع ريٌح 

: ػڂ نِٿض ٳَحثٞ ًأڃٌٍ نٍَ أڅ حٕڃَ حنظيَ اٿْيخ ٳڄن حٓظ٤خ٩ أڅ ٙ ّٴظَ حٿليّغ ٷخٽ
 ٳٚ ّٴظَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن  - 
 أنْ رن ڃخٿٺ كيػنخ ڃلڄٌى رن حٿَرْ٪ ٫ن ٫ظزخڅ رن ڃخٿٺ ٳڀٸْض ٫ظزخڅ رن ڃخٿٺ ٳٸڀض:

ٷخٽ: ٳليػنِ ٷخٽ: ٻخڅ ٳِ رَُٜ ر٬ٞ حٿِ٘ء ٳز٬ؼض اٿَ ٌٍٓٽ  ڃخ كيّغ رڀٰنِ ٫نٺ-
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض: انِ أكذ أڅ طـِء اٿَ ڃنِٿِ طٜڀِ ٳْو ٳؤطوٌه ڃٜڀَ 
ٷخٽ: ٳؤٷزپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃن ٗخء ڃن أٛلخرو ٷخٽ: ٳٜڀَ ٌٍٓٽ حهلل 

ٌٻًَڅ حٿڄنخٳٸْن ًڃخ ّڀٸٌڅ ڃنيڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃنِٿو ًأٛلخرو ّظليػٌڅ ًّ
ًّٔنيًڅ ٨٫ڂ ًٿٺ اٿَ ڃخٿٺ رن حٿيهْ٘ن ًًىًح أڅ ٿٌ ى٫خ ٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛخد َٗح ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٿْْ ّ٘يي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل 

خٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ًانِ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٿٌح: ّخ ٌٍٓٽ حهلل انو ٿْٸٌٽ ًٿٺ ًڃخ ىٌ ٳِ ٷڀزو ٳٸ
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حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ: ٙ ّ٘يي أكي أنو ٙ اٿو اٙ حهلل ًأنِ ٌٍٓٽ حهلل ٳظ٬٤ڄو حٿنخٍ أً طڄٔو 
 حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ كيػنِ ڃلڄٌى  - 
 رن حٿَرْ٪ ٫ن ٫ظزخڅ رن ڃخٿٺ ٷخٽ:

ٌٻَ نلٌه ٷخٽ: ػڂ كزٔظو ٫ڀَ هَِّ ٿنخ ٛن٬نخه أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض: ٳ-
ٿو ٳٔڄ٪ رو أىپ حٿٌحىُ ٬ّنِ أىپ حٿيحٍ ٳؼخرٌح اٿْو كظَ حڃظٖ حٿزْض ٳٸخٽ ٍؿپ: أّن ڃخٿٺ 

 رن حٿيه٘ن ٷخٽ: ًٍرڄخ ٷخٽ: حٿيهْ٘ن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ڃلڄٌى  - 

 څ رن ڃخٿٺ:رن حٿَرْ٪ ٫ن ٫ظزخ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٳِ رْظو ٓزلش حٿ٠لَ ٳٸخڃٌح ًٍحءه ٳٜڀٌح -

 رٜٚطو.
 كيّغ ٫خٛڂ رن ٫يُ ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رټَ ٫ن أرْو ٫ن  - 
 أرِ حٿزيحف ٫ن أرْو:

 ٍهٚ ٿڀ٫َخء رؤڅ َّڃٌح ٌّڃخ ًّي٫ٌح ٌّڃخ. أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رټَ ٫ن  - 

 أرْو ٫ن أرِ حٿزيحف رن ٫خٛڂ رن ٫يُ ٫ن أرْو:
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍهٚ ٿ٫َخء حٗرپ ٳِ حٿزْظٌطش ٫ن ڃنَ َّڃٌڅ ٌّځ -

 څ حٿٰي أً ڃن ر٬ي حٿٰي حٿٌْڃْن ػڂ َّڃٌڅ ٌّځ حٿنٴَ.حٿنلَ ػڂ َّڃٌ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رټَ ٫ن  - 

 أرْو ٫ن أرِ حٿزيحف رن ٫خٛڂ رن ٫يُ ٫ن أرْو ٷخٽ:
ػڂ  أٍهٚ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٫َخء حٗرپ ٳِ حٿزْظٌطش أڅ َّڃٌح ٌّځ حٿنلَ-

ّـڄ٬ٌح ٍڃِ ٌّڃْن ر٬ي حٿنلَ ٳَْڃٌنو ٳِ أكيىڄخ ٷخٽ ڃخٿٺ: ٧ننض أنو ٳِ حٓهَ ڃنيڄخ 
 ػڂ َّڃٌڅ ٌّځ حٿنٴَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ  - 
 ڃلڄي رن أرِ رټَ رن ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن أرْو ٫ن أرِ حٿزيحف ٫ن ٫خٛڂ رن ٫يُ:

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍهٚ ٿڀ٫َخء أڅ ّظ٬خٷزٌح ٳَْڃٌح ٌّځ حٿنلَ ػڂ ّي٫ٌح أڅ -
 ٌّڃخ ًٿْڀش ػڂ َّڃٌح حٿٰي.

 كيّغ أرِ ىحًى حٿڄخُنِ ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ أرٌ ىحًى  - 

كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن أرْو ٷخٽ: ٷخٽ  حٿڄخُنِ ًكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ
 ڃلڄي:

ٳليػنِ أرِ ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ ڃخُڅ ٫ن أرِ ىحًى حٿڄخُنِ ًٻخڅ ٗيي ريٍح ٷخٽ: ٷخٽ: -
انِ ٕطز٪ ٍؿٚ ڃن حٿڄَ٘ٻْن َٕٟرو اً ًٷ٪ ٍأٓو ٷزپ أڅ ّٜپ اٿْو ْٓٴِ ٳ٬َٳض أنو 

 ٷي ٷظڀو ٯَُْ.
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 .كيّغ ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٍِٟ حهلل ٫نو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًَّٓؾ ٷخٙ: كيػنخ ٳڀْق ٫ن ٬ْٓي رن حٿلَع  - 

 ٫ن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ: ٻخڅ أرٌ ىََّس ّليػنخ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ:
اڅ ٳِ حٿـڄ٬ش ٓخ٫ش ٳٌٻَ حٿليّغ ٷڀض ًحهلل ٿٌ ؿجض أرخ ٬ْٓي ٳٔؤٿظو ٳٌٻَ حٿليّغ ػڂ -

ض ٫ڀَ ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٳٔؤٿض ٫نيخ ٳٸخٽ: هڀٶ حهلل آىځ ٌّځ هَؿض ڃن ٫نيه ٳيهڀ
حٿـڄ٬ش ًأىز٢ اٿَ حٍٕٝ ٌّځ حٿـڄ٬ش ًٷزٞ ٌّځ حٿـڄ٬ش ًٳْو طٸٌځ حٿٔخ٫ش ٳيِ آهَ 
ٓخ٫ش ًٷخٽ َّٓؾ: ٳيِ آهَ ٓخ٫ظو ٳٸڀض: اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: ڃنظ٨َ ٛٚس ًٿْٔض رٔخ٫ش ٛٚس ٷخٽ: أًٿڂ ط٬ڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل
 حٿٜٚس ٳِ حٿٜٚس ٷڀض رڀَ ىِ ًحهلل ىِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٬ّنِ حرن ڃلڄي كيػنخ حٿٴ٠ْپ ٬ّنِ حرن ٓڀْڄخڅ  - 
كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ّلَْ ٫ن ٫زْي حهلل رن كزْٖ حٿٰٴخٍُ ٫ن ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٷخٽ: ڃخ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٻنض ٕٷ٤٪ رو ٗـَس ًٙ رْن ٻيحء ًأكي كَحځ كَڃو 
 أٷظپ رو ٣خثَح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع كيػنِ حٿ٠لخٹ ٫ن أرِ حٿن٠َ  - 
٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٷخٽ: ٷڀض ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ؿخٿْ:
هلل ٳِ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٓخ٫ش ٙ ٌّحٳٸيخ ٫زي ڃٔڀڂ ًىٌ ٳِ حٿٜٚس ٳْٔؤٽ انخ نـي ٳِ ٻظخد ح-

حهلل ٫ِ ًؿپ ْٗجخ اٙ أ٤٫خه ڃخ ٓؤٿو ٳؤٗخٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ر٬ٞ 
ٓخ٫ش ٷخٽ: ٳٸڀض: ٛيٵ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ أرٌ ٓڀڄش 

خٍ ٳٸڀض انيخ ٿْٔض رٔخ٫ش ٛٚس ٳٸخٽ: اڅ ٓؤٿظو أّش ٓخ٫ش ىِ ٷخٽ: آهَ ٓخ٫خص حٿني
 حٿ٬زي حٿڄٔڀڂ ٳِ ٛٚطو اًح ٛڀَ ػڂ ٷ٬ي ٳِ ڃٜٚه ٙ ّلزٔو اٙ حنظ٨خٍ حٿٜٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي كيػنخ ّلَْ رن ٬ّڀَ أرٌ ڃلْخس  - 
ي حهلل رن ٓٚځ حٿظْڄِ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ كيػنِ حرن أهِ ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٫ن ٫ز

 ٷخٽ:
ٷيڃض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿْْ حٓڄِ ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٳٔڄخنِ -

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫زي حهلل رن ٓٚځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ كيػنخ حرن ًىذ كيػنخ ٫ڄًَ رن  - 

ي حٿَكڄن كيػو ٫ن ٫ٌڅ رن ٫زي حهلل ٫ن حٿلَع رن ٬ْٓي رن أرِ ىٚٽ أڅ ّلَْ رن ٫ز
 ٌّٓٲ رن ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٫ن أرْو ٷخٽ:

رْنڄخ نلن نَْٔ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً ٓڄ٪ حٿٸٌځ ًىڂ ّٸٌٿٌڅ أُ -
ح٫ٕڄخٽ أٳ٠پ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اّڄخڅ رخهلل ًٌٍٓٿو 

ػڂ ٓڄ٪ نيحء ٳِ حٿٌحىُ ّٸٌٽ: أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل  ًؿيخى ٳِ ٓزْپ حهلل ًكؾ ڃزًٍَ
ًأڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل  ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ أٗيي ًأٗيي أڅ ٙ ّ٘يي 

 ريخ أكي اٙ رَُء ڃن حٿَ٘ٹ ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ىخًٍڅ.
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ٍحٍس ٷخٽ: ٷخٽ ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫ٌٱ كيػنخ ُ - 
حهلل رن ٓٚځ )ف( ًكيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن ٍُحٍس ٫ن ٫زي حهلل رن ٓٚځ 

 ٷخٽ:
ٿڄخ ٷيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حنـٴپ حٿنخّ ٫ڀْو ٳټنض ٳْڄن حنـٴپ ٳڀڄخ طزْنض ًؿيو -

٫َٳض أڅ ًؿيو ٿْْ رٌؿو ٻٌحد ٳټخڅ أًٽ ِٗء ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ: أٳٌ٘ح حٿٔٚځ ًأ٬٣ڄٌح 
 ٿ٬٤خځ ًٛڀٌح حٍٕكخځ ًٛڀٌح ًحٿنخّ نْخځ طيهڀٌح حٿـنش رٔٚځ.ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ: ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃخٿٺ ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل  - 

رن حٿيخى ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ رن حٿلَع حٿظْڄِ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ 
 ىََّس ٷخٽ:

َ حٿليّغ ػڂ ٷخٽ ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٷي ٫ڀڄض أّش ٓخ٫ش ىِ ػڂ ٿٸْض ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٳٌٻ-
َِ ٷخٽ ٫زي حهلل ىِ آهَ ٓخ٫ش ڃن ٌّځ  ٷخٽ أرٌ ىََّس ٳٴٸڀض ٿو: ٳؤهزَنِ ًٙ ط٠ن ٫ڀ
حٿـڄ٬ش ٷخٽ أرٌ ىََّس ٻْٲ طټٌڅ آهَ ٓخ٫ش ڃن ٌّځ حٿـڄ٬ش ًٷي ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

ٙ ّٜڀَ ٳْيخ ٷخٽ ٫زي حهلل رن حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٜخىٳيخ ٫زي ڃٔڀڂ ّٜڀِ ًطڀٺ ٓخ٫ش 
ٓٚځ أٿڂ ّٸپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ؿڀْ ڃـڀٔخ ّنظ٨َ ٳْو حٿٜٚس ٳيٌ ٳِ 

 حٿٜٚس كظَ ّٜڀِ ٳٸڀض: رڀَ ٷخٽ: ٳيٌ ًحٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ كيػنخ ڃلڄي رن آلخٵ ٫ن ڃلڄي رن  - 

 رِ ٓڀڄش ٫ن أرِ ىََّس ٷخٽ:آلخٵ ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ ٫ن أ
ٳڀٸْض ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٳليػظو كيّؼِ ًكيّغ ٻ٬ذ ٳِ ٷٌٿو ٳِ ٻپ ٓنش ٷخٽ: ٻٌد -

ٻ٬ذ ًىٌ ٻڄخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٻپ ٌّځ ؿڄ٬ش ٷڀض: انو ٷي ٍؿ٪ 
 ٷخٽ: أڃخ ًحٿٌُ نٴْ ٫زي حهلل رن ٓٚځ رْيه انِ ٫َٕٱ طڀٺ حٿٔخ٫ش ٷخٽ: ٷڀض ّخ ٫زي حهلل

ٳؤهزَنِ ريخ ٷخٽ: ىِ آهَ ٓخ٫ش ڃن ٌّځ حٿـڄ٬ش ٷخٽ: ٷڀض: ٷخٽ: ٙ ٌّحٳٶ ڃئڃن ًىٌ 
ّٜڀِ ٷخٽ: أڃخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ڃن حنظ٨َ ٛٚس ٳيٌ ٳِ 

 ٛٚس كظَ ّٜڀِ ٷڀض: رڀَ ٷخٽ: ٳيٌ ٻٌٿٺ.
ڃلڄي ٫ن ٷْْ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلخٵ رن ٌّٓٲ كيػنخ حرن ٫ٌڅ ٫ن - 

 رن ٫زخى ٷخٽ:
ٻنض ٳِ حٿڄٔـي ٳـخء ٍؿپ ٳِ ًؿيو أػَ ڃن ه٩ٌ٘ ٳيهپ ٳٜڀَ ٍٻ٬ظْن ٳؤًؿِ ٳْيڄخ -

ٳٸخٽ حٿٸٌځ ىٌح ٍؿپ ڃن أىپ حٿـنش ٳڀڄخ هَؽ حطز٬ظو كظَ ىهپ ڃنِٿو ٳيهڀض ڃ٬و ٳليػظو 
 ڃخ ٳڀڄخ حٓظؤنْ ٷڀض ٿو اڅ حٿٸٌځ ٿڄخ ىهڀض ٷزپ حٿڄٔـي ٷخٿٌح: ٻٌح ًٻٌح ٷخٽ: ٓزلخڅ حهلل

ّنزِٰ ٕكي أڅ ّٸٌٽ ڃخ ٙ ٬ّڀڂ ًٓؤكيػٺ ِٿَڂ انِ ٍأّض ٍإّخ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸٜٜظيخ ٫ڀْو ٍأّض ٻؤنِ ٳِ ًٍٟش ه٠َحء ٷخٽ حرن ٫ٌڅ ٳٌٻَ ڃن 
ه٠َطيخ ٬ًٓظيخ ٤ًٓيخ ٫ڄٌى كيّي أٓٴڀو ٳِ حٍٕٝ ًأ٫ٚه ٳِ حٿٔڄخء ٳِ أ٫ٚه 

ٙ أٓظ٤ْ٪ ٳـخءنِ ڃنٜٲ ٷخٽ حرن ٫ٌڅ: ىٌ حٿٌْٛٲ ٫ًَس ٳٸْپ ٿِ ح٬ٛي ٫ڀْو ٳٸڀض: 
ٳَٳ٪ ػْخرِ ڃن هڀٴِ ٳٸخٽ: ح٬ٛي ٫ڀْو ٳ٬ٜيص كظَ أهٌص رخٿ٬ًَس ٳٸخٽ: حٓظڄٔٺ 
رخٿ٬ًَس ٳخٓظْٸ٨ض ًانيخ ٿٴِ ّيُ ٷخٽ: ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸٜٜظيخ ٫ڀْو 
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خ حٿ٬ًَس ٳيِ حٿ٬ًَس ٳٸخٽ: أڃخ حٿًَٟش ٳًَٟش حٗٓٚځ ًأڃخ حٿ٬ڄٌى ٳ٬ڄٌى حٗٓٚځ ًأڃ
 حٿٌػٸَ أنض ٫ڀَ حٗٓٚځ كظَ طڄٌص ٷخٽ: ًىٌ ٫زي حهلل رن ٓٚځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن حًُٕح٫ِ ٫ن  - 
ّلَْ رن أرِ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ًن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ٫زي حهلل رن ٓٚځ 

 ٷخٽ:
ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْٔؤٿو أُ ح٫ٕڄخٽ أكذ اٿَ حهلل ط٬خٿَ طٌحٻَنخ أّټڂ ّؤطِ ٍ-

ٳڀڂ ّٸڂ أكي ڃنخ ٳؤٍٓپ اٿْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ ٳـڄ٬نخ ٳٸَأ ٫ڀْنخ ىٌه 
 حٿٌٍٔس ٬ّنِ ٌٍٓس حٿٜٲ ٻڀيخ.

ِ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڄَ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ أنزؤنخ حًُٕح٫ - 
ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ كيػنِ ىٚٽ رن أرِ ڃْڄٌنش أڅ ٤٫خء رن ّٔخٍ كيػو أڅ ٫زي حهلل رن 

 ٓٚځ كيػو أً ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٷخٽ:
طٌحٻَنخ رْننخ ٳٸڀنخ أّټڂ ّخطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْٔؤٿو أُ ح٫ٕڄخٽ أكذ اٿَ -

ّٸٌځ ڃنخ أكي ٳؤٍٓپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿْنخ ٍؿٚ ٍؿٚ كظَ  حهلل ًىزنخ أڅ
ؿڄ٬نخ ٳـ٬پ ر٠٬نخ َّْ٘ اٿَ ر٬ٞ ٳٸَأ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ }ٓزق هلل 
ڃخ ٳِ حٿٌٔحص ًڃخ ٳِ حٍٕٝ{ اٿَ ٷٌٿو: }ٻزَ ڃٸظخ ٫ني حهلل{ ٷخٽ: ٳظٚىخ ڃن أًٿيخ اٿَ 

ن ٓٚځ ڃن أًٿيخ اٿَ آهَىخ ٷخٽ: ٳظٚىخ ٫ڀْنخ ٤٫خء رن ّٔخٍ آهَىخ ٷخٽ: ٳظٚىخ ٫ڀْنخ حر
ڃن أًٿيخ اٿَ آهَىخ ٷخٽ ّلَْ ٳظٚىخ ٫ڀْنخ ىٚٽ ڃن أًٿيخ اٿَ آهَىخ ٷخٽ حًُٕح٫ِ: 

 ٳظٚىخ ٫ڀْنخ ّلَْ ڃن أًٿيخ اٿَ آهَىخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن  - 

 ٛڂ رن رييٿش ٫ن حٿڄْٔذ رن ٍحٳ٪ ٫ن هَٗش رن حٿلَ ٷخٽ:٫خ
ٷيڃض حٿڄيّنش ٳـڀٔض اٿَ أْٗوش ٳِ ڃٔـي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـخء ْٗن ّظٌٻؤ -

٫ڀَ ٫ٜخ ٿو ٳٸخٽ حٿٸٌځ ڃن َٓه أڅ ّن٨َ اٿَ ٍؿپ ڃن أىپ حٿـنش ٳڀْن٨َ اٿَ ىٌح ٳٸخځ 
حٿٸٌځ ٻٌح ًٻٌح ٳٸخٽ: حٿـنش هلل هڀٲ ٓخٍّش ٳٜڀَ ٍٻ٬ظْن ٳٸڄض اٿْو ٳٸڀض ٿو ٷخٽ: ر٬ٞ 

٫ِ ًؿپ ّيهڀيخ ڃن ّ٘خء ًانِ ٍأّض ٫ڀَ ٫يي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍإّخ ٍأّض 
ٻؤڅ ٍؿٚ أطخنِ ٳٸخٽ: حن٤ڀٶ ٳٌىزض ڃ٬و ٳٔڀٺ رِ ڃنيـخ ٨٫ْڄخ ٳ٬َٟض ٿِ ٣َّٶ ٫ن 
ّٔخٍُ ٳؤٍىص أڅ أٓڀټيخ ٳٸخٽ: انٺ ٿٔض ڃن أىڀيخ ػڂ ٫َٟض ٿِ ٣َّٶ ٫ن ّڄْنِ 

خ كظَ حنظيْض اٿَ ؿزپ ُٿٶ ٳؤهٌ رْيُ ٳِؿپ رِ ٳبًح أنخ ٫ڀَ ًًٍطو ٳڀڂ أطٸخٍ ًٙ ٳٔڀټظي
أطڄخٓٺ ٳبًح ٫ڄٌى ڃن كيّي ٳِ ًًٍطو كڀٸش ڃن ًىذ ٳؤهٌ رْيُ ٳِؿپ رِ كظَ أهٌص 
رخٿ٬ًَس ٳٸخٽ: حٓظڄٔٺ ٳٸڀض: ن٬ڂ ٳ٠َد حٿ٬ڄٌى رَؿڀو ٳخٓظڄٔټض رخٿ٬ًَس ٳٸٜٜظيخ 

ٳٸخٽ: ٍأّض هَْح أڃخ حٿڄنيؾ حٿ٨٬ْڂ ٳخٿڄلَ٘ ًأڃخ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
حٿ٤َّٶ حٿظِ ٫َٟض ٫ن ّٔخٍٹ ٳ٤َّٶ أىپ حٿنخٍ ًٿٔض ڃن أىڀيخ ًأڃخ حٿ٤َّٶ حٿظِ 
٫َٟض ٫ن ّڄْنٺ ٳ٤َّٶ أىپ حٿـنش ًأڃخ حٿـزپ حٿِٿٶ ٳڄنِٽ حٿ٘ييحء ًأڃخ حٿ٬ًَس حٿظِ 

ؿٌ أڅ أٻٌڅ ڃن أىپ حٓظڄٔٺ ريخ ٳ٬ًَس حٗٓٚځ ٳخٓظڄٔٺ ريخ كظَ طڄٌص ٷخٽ: ٳؤنخ أٍ
 حٿـنش ٷخٽ: ًاًح ىٌ ٫زي حهلل رن ٓٚځ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٷْْ رن ٬ٓي ٫ن  - 
 ڃلڄي رن ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ ىََّس ٷخٽ:

ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٷيڃض حٿ٘خځ ٳڀٸْض ٻ٬زخ ٳټخڅ ّليػنِ ٫ن حٿظٌٍحس ًأكيػو ٫ن ٌٍٓ-
ًٓڀڂ كظَ أطْنخ ٫ڀَ ًٻَ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٳليػظو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ: اڅ 
ٳِ حٿـڄ٬ش ٓخ٫ش ٙ ٌّحٳٸيخ ڃٔڀڂ ّٔؤٽ حهلل ٳْيخ هَْح اٙ أ٤٫خه اّخه ٳٸخٽ ٻ٬ذ ٛيٵ حهلل 

ىِ ًٌٍٓٿو ىِ ٳِ ٻپ ٓنش ڃَس ٷڀض: ٙ ٳن٨َ ٻ٬ذ ٓخ٫ش ػڂ ٷخٽ: ٛيٵ حهلل ًٌٍٓٿو 
ٳِ ٻپ ٗيَ ڃَس ٷڀض ٙ ٳن٨َ ٓخ٫ش ٳٸخٽ: ٛيٵ حهلل ًٌٍٓٿو ىِ ٳِ ٻپ ؿڄ٬ش ڃَس 
ٷڀض: ن٬ڂ ٳٸخٽ ٻ٬ذ أطيٍُ أُ ٌّځ ىٌ ٷڀض: ًأُ ٌّځ ىٌ ٷخٽ: ٳْو هڀٶ حهلل آىځ ًٳْو طٸٌځ 
حٿٔخ٫ش ًحٿوٚثٶ ٳْو ڃْٜوش اٙ حٿؼٸڀْن حٿـن ًحٗنْ هْ٘ش حٿٸْخڃش ٳٸيڃض حٿڄيّنش 

َِ ٷٌٿِ ٳٸخٽ:  ٳؤهزَص ٫زي حهلل رن ٓٚځ رٸٌٽ ٻ٬ذ ٳٸخٽ: ٻٌد ٻ٬ذ ٷڀض: انو ٷي ٍؿ٪ اٿ
أطيٍُ أُ ٓخ٫ش ىِ ٷڀض: ٙ ًطيخٿټض ٫ڀْو أهزَنِ أهزَنِ ٳٸخٽ: ىِ ٳْڄخ رْن حٿ٬َٜ 
ًحٿڄَٰد ٷڀض: ٻْٲ ًٙ ٛٚس ٷخٽ: أڃخ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ: ٙ ِّحٽ 

 حٿ٬زي ٳِ ٛٚس ڃخ ٻخڅ ٳِ ڃٜٚه ّنظ٨َ حٿٜٚس.

 كيّغ أرِ حٿ٤ٴْپ ٫خڃَ رن ًحػڀش ٍِٟ حهلل ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حٿٌٿْي ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل رن ؿڄْ٪ ٫ن أرِ  - 

 حٿ٤ٴْپ ٷخٽ:
 ٿڄخ أٷزپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٯًِس طزٌٹ أڃَ ڃنخىّخ ٳنخىٍ:-
ٳٚ ّؤهٌىخ أكي ٳزْنڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهٌ حٿ٬ٸزش -

٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌىه كٌّٴش ًٌّٔٵ رو ٫ڄخٍ اً أٷزپ ٍى٢ ڃظڀؼڄٌڅ ٫ڀَ حٿًَحكپ ٯٌ٘ح 
٫ڄخٍح ًىٌ ٌّٔٵ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٷزپ ٫ڄخٍ ٠َّد ًؿٌه حٿًَحكپ 

حهلل ٫ڀْو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿلٌّٴش ٷيٷي كظَ ىز٢ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
ًٓڀڂ ٳڀڄخ ىز٢ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نِٽ ًٍؿ٪ ٫ڄخٍ ٳٸخٽ: ّخ ٫ڄخٍ ىپ 
٫َٳض حٿٸٌځ ٳٸخٽ ٷي ٫َٳض ٫خڃش حٿًَحكپ ًحٿٸٌځ ڃظڀؼڄٌڅ ٷخٽ: ىپ طيٍُ ڃخ أٍحىًح ٷخٽ: 
حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ: أٍحىًح أڅ ّنٴًَح رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٤َْكٌه ٷخٽ: 

ٍؿٚ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ن٘يطٺ رخهلل ٻڂ ط٬ڀڂ ٳٔؤٽ ٫ڄخٍ 
ٻخڅ أٛلخرو حٿ٬ٸزش ٳٸخٽ: أٍر٬ش ٫َ٘ ٳٸخٽ اڅ ٻنض ٳْيڂ ٳٸي ٻخنٌح هڄٔش ٫َ٘ ٳ٬يى 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنيڂ ػٚػش ٷخٿٌح: ًحهلل ڃخ ٓڄ٬نخ ڃنخىُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

حى حٿٸٌځ ٳٸخٽ ٫ڄخٍ أٗيي أڅ حٗػنِ ٫َ٘ حٿزخٷْن كَد هلل حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃخ ٫ڀڄنخ ڃخ أٍ
ًٿٌَٓٿو ٳِ حٿلْخس حٿينْخ ًٌّځ ّٸٌځ حٕٗيخى ٷخٽ حٿٌٿْي ًًٻَ أرٌ حٿ٤ٴْپ ٳِ طڀٺ حٿًِٰس 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿڀنخّ ًًٻَ ٿو أڅ ٳِ حٿڄخء ٷڀش ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل 

َّى حٿڄخء أكي ٷزپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنخىّخ ٳنخىٍ أڅ ٙ
ًٓڀڂ ٳٌٍىه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌؿي ٍى٤خ ٷي ًٍىًه ٷزڀو ٳڀ٬نيڂ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃجٌ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٳِ ٻظخرو كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف رن ُّي كيػنِ  - 

 رن ٫ؼڄخڅ رن هؼْڂ ٷخٽ: ٫ڄَ رن كزْذ ٫ن ٫زي حهلل
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ىهڀض ٫ڀَ أرِ حٿ٤ٴْپ ٳٌؿيطو ٣ْذ حٿنٴْ ٳٸڀض ٙٯظنڄن ًٿٺ ڃنو ٳٸڀض: ّخ أرخ حٿ٤ٴْپ -
حٿنٴَ حٿٌّن ٿ٬نيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن رْنيڂ ڃن ىڂ ٳيَڂ أڅ ّوزَنِ ريڂ 

و ًٓڀڂ ٷخٽ: ٳٸخٿض ٿو حڃَأطو ٌٓىس ڃو ّخ أرخ حٿ٤ٴْپ أڃخ رڀٰٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
 حٿڀيڂ انڄخ أنخ رَ٘ ٳؤّڄخ ٫زي ڃن حٿڄئڃنْن ى٫ٌص ٫ڀْو ى٫ٌس ٳخؿ٬ڀيخ ٿو ُٻخس ًٍكڄش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ رن  - 
 هؼْڂ ٫ن أرِ حٿ٤ٴْپ ٷخٽ:

ًٓڀڂ ّنٸپ ڃ٬يڂ ٳؤهٌ ٿڄخ رنِ حٿزْض ٻخڅ حٿنخّ ّنٸڀٌڅ حٿلـخٍس ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
حٿؼٌد ٳ٬ٌٟو ٫ڀَ ٫خطٸو ٳنٌىُ ٙ طټ٘ٲ ٫ٌٍطٺ ٳؤٿٸَ حٿلـَ ًٿزْ ػٌرو ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي كيػنخ ٫ؼڄخڅ  - 

 ًٓڀڂ: رن ٫زْي حٿَحٓزِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ حٿ٤ٴْپ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو
ٙ نزٌس ر٬يُ اٙ حٿڄزَ٘حص ٷخٽ: ٷْپ ًڃخ حٿڄزَ٘حص ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ: حٿَإّخ حٿلٔنش أً -

 ٷخٽ: حٿَإّخ حٿٜخٿلش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ڃييُ رن ٫ڄَحڅ  - 

 حٿڄخُنِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ حٿ٤ٴْپ ًٓجپ:
ًٓڀڂ ٷخٽ: ن٬ڂ ٷْپ: ٳيپ ٻڀڄظو ٷخٽ: ٙ ًٿټن ٍأّظو  ىپ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

حن٤ڀٶ ڃټخڅ ٻٌح ًٻٌح ًڃ٬و ٫زي حهلل رن ڃ٬ٌٔى ًأنخّ ڃن أٛلخرو كظَ أطَ ىحٍ ٷٌٍحء 
ٳٸخٽ: حٳظلٌح ىٌح حٿزخد ٳٴظق ًىهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىهڀض ڃ٬و ٳبًح ٷ٤ْٴش ٳِ 

ش ٳبًح ٯٚځ أ٫ٌٍ طلض حٿٸ٤ْٴش ٳٸخٽ: ٢ًٓ حٿزْض ٳٸخٽ: حٍٳ٬ٌح ىٌه حٿٸ٤ْٴش ٳَٳ٬ٌح حٿٸ٤ْٴ
ٷڂ ّخ ٯٚځ ٳٸخځ حٿٰٚځ ٳٸخٽ: ّخ ٯٚځ أط٘يي أنِ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ حٿٰٚځ أط٘يي أنِ ٌٍٓٽ حهلل 
ٷخٽ: أط٘يي أنِ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ حٿٰٚځ أط٘يي أنِ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ط٬ًًٌح رخهلل ڃن َٗ ىٌح ڃَطْن.
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ حٿـََُّ ٷخٽ: ٻنض أ٣ٌٱ ڃ٪ كيػنخ ٫زي ح - 

 أرِ حٿ٤ٴْپ ٳٸخٽ:
ڃخ رٸِ أكي ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯَُْ ٷخٽ: ٷڀض: ًٍأّظو ٷخٽ: ن٬ڂ ٷخٽ: -

 ٷڀض ٻْٲ ٻخڅ ٛٴظو ٷخٽ: ٻخڅ أرْٞ ڃڀْلخ ڃٸٜيح.
ًٱ حٿڄټِ ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ حٿ٤ٴْپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َ - 

 ٫خڃَ رن ًحػڀش ٷخٽ:
ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ٯٚځ ٗخد ٤ٌّٱ رخٿزْض ٫ڀَ ٍحكڀظو ّٔظڀڂ -

 حٿلـَ رڄلـنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ػخرض رن حٿٌٿْي رن ٫زي حهلل رن ؿڄْ٪ كيػنِ أرِ ٷخٽ:  - 

 ٷخٽ ٿِ أرٌ حٿ٤ٴْپ:
 ڃن كْخس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًًٿيص ٫خځ أكي. أىٍٻض ػڄخڅ ٓنْن-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حرن هؼْڂ ٫ن أرِ حٿ٤ٴْپ  - 

 ًًٻَ رنخء حٿټ٬زش ٳِ حٿـخىڀْش ٷخٽ:
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ٳييڃظيخ ٷَّٖ ًؿ٬ڀٌح ّزنٌنيخ رلـخٍس حٿٌحىُ طلڄڀيخ ٷَّٖ ٫ڀَ ٍٷخريخ ٳَٳ٬ٌىخ ٳِ -
َّن ًٍح٫خ ٳزْنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلڄپ كـخٍس ڃن أؿْخى ٫ًڀْو نڄَس حٿٔڄخء ٫٘

ٳ٠خٷض ٫ڀْو حٿنڄَس ٳٌىذ ٠ّ٪ حٿنڄَس ٫ڀَ ٫خطٸو ٳٍَْ ٫ٌٍطو ڃن َٰٛ حٿنڄَس ٳنٌىُ 
 ّخ ڃلڄي هڄَ ٫ٌٍطٺ ٳڀڂ َّ ٫َّخنخ ر٬ي ًٿٺ.

٫ڀِ رن ُّي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ - 
 ٫ن أرِ حٿ٤ٴْپ ٷخٽ: ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ:

َِ ٯنڂ ٌٓى ًٯنڂ ٫ٴَ ٳـخء أرٌ رټَ - ٍأّض ٳْڄخ ٍَّ حٿنخثڂ ٻؤنِ أن٩ِ أٍٟخ ًٍىص ٫ڀ
ٳن٩ِ ًنٌرخ أً ًنٌرْن ًٳْيڄخ ٬ٟٲ ًحهلل ّٰٴَ ٿو ػڂ ؿخء ٫ڄَ ٳن٩ِ ٳخٓظلخٿض ٯَرخ 

خ أكٔن ن٫ِخ ڃن ٫ڄَ ٳؤًٿض أڅ حٿٌٔى حٿ٬َد ٳڄٖ حٿلٌٝ ًأًٍٍ حٿٌحٍىس ٳڀڂ أٍ ٫زٸَّ
 ًأڅ حٿ٬ٴَ حٿ٬ـڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن ٫زْي حهلل رن أرِ ُّخى  - 
 ٷخٿض: ٓڄ٬ض أرخ حٿ٤ٴْپ ّليع:

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍڃپ ڃن حٿلـَ اٿَ حٿلـَ.-
يػنخ أرٌ ٻخڃپ ڃ٨ٴَ رن ڃيٍٹ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

 حرن ٗيخد ٫ن أرِ حٿ٤ٴْپ ٫خڃَ رن ًحػڀش:
أڅ ٍؿٚ ڃَ ٫ڀَ ٷٌځ ٳٔڀڂ ٫ڀْيڂ ٳَىًح ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳڀڄخ ؿخًُىڂ ٷخٽ ٍؿپ ڃنيڂ ًحهلل -

انِ ٕرٰٞ ىٌح ٳِ حهلل ٳٸخٽ أىپ حٿڄـڀْ رجْ ًحهلل ڃخ ٷڀض أڃخ ًحهلل ٿننزجنو ٷڂ ّخ ٳٚڅ 
ٍؿٚ ڃنيڂ ٳؤهزَه ٷخٽ: ٳؤىٍٻو ٌٍٓٿيڂ ٳؤهزَه رڄخ ٷخٽ ٳخنَٜٱ حٿَؿپ كظَ أطَ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ: ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃٍَص رڄـڀْ ڃن حٿڄٔڀڄْن ٳْيڂ 
ٳٚڅ ٳٔڀڄض ٫ڀْيڂ ٳَىًح حٿٔٚځ ٳڀڄخ ؿخًُطيڂ أىٍٻنِ ٍؿپ ڃنيڂ ٳؤهزَنِ أڅ ٳٚنخ ٷخٽ: 

ِ حهلل ٳخى٫و ٳٔڀو ٫ڀَ ڃخ ّز٠ٰنِ ٳي٫خه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ًحهلل انِ ٕرٰٞ ىٌح حٿَؿپ ٳ
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿو ٫ڄخ أهزَه حٿَؿپ ٳخ٫ظَٱ رٌٿٺ ًٷخٽ ٷي ٷڀض ٿو ًٿٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 
ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ طز٠ٰو ٷخٽ: أنخ ؿخٍه ًأنخ رو هخرَ ًحهلل ڃخ ٍأّظو 

حٿظِ ّٜڀْيخ حٿزَ ًحٿٴخؿَ ٷخٽ حٿَؿپ: ٓڀو ّخ ّٜڀِ ٛٚس ٷ٢ اٙ ىٌه حٿٜٚس حٿڄټظٌرش 
ٌٍٓٽ حهلل ىپ ٍآنِ ٷ٢ أهَطيخ ٫ن ًٷظيخ أً أٓؤص حٿٌٌٟء ٿيخ أً أٓؤص حٿَٻ٩ٌ 
ًحٿٔـٌى ٳْيخ ٳٔؤٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ: ٙ ػڂ ٷخٽ: ًحهلل ڃخ 

ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىپ  ٍأّظو ٌّٜځ ٷ٢ اٙ ىٌح حٿ٘يَ حٿٌُ ٌّٜڃو حٿزَ ًحٿٴخؿَ ٷخٽ: ٳٔڀو
ٍآنِ ٷ٢ أٳ٤َص ٳْو أً حنظٸٜض ڃن كٸو ْٗجخ ٳٔؤٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٳٸخٽ: ٙ ػڂ ٷخٽ ًحهلل ڃخ ٍأّظو ٤٬ِّ ٓخثٚ ٷ٢ ًٙ ٍأّظو ّنٴٶ ڃن ڃخٿو ْٗجخ ٳِ ِٗء ڃن 
ٓزْپ حهلل روَْ اٙ ىٌه حٿٜيٷش حٿظِ ّئىّيخ حٿزَ ًحٿٴخؿَ ٷخٽ: ٳٔڀو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىپ 
ٻظڄض ڃن حٿِٻخس ْٗجخ ٷ٢ أً ڃخٻٔض ٳْيخ ٣خٿزيخ ٷخٽ: ٳٔؤٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ: ٙ ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڂ اڅ أىٍُ ٿ٬ڀو هَْ 

 ڃنٺ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخه ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن ٗيخد أنو أهزَه: - 
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ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ ٫ڀَ ٷٌځ ًٿڂ ٌّٻَ أرخ حٿ٤ٴْپ ٷخٽ أڅ ٍؿٚ ٳِ كْخس ٌٍٓ-
٫زي حهلل: رڀٰنِ أڅ ارَحىْڂ رن ٬ٓي كيع ريٌح حٿليّغ ڃن كٴ٨و ٳٸخٽ: ٫ن أرِ حٿ٤ٴْپ 
ًكيع رو حرنو ٬ّٸٌد ٫ن أرْو ٳڀڂ ٌّٻَ أرخ حٿ٤ٴْپ ٳؤكٔزو ًىڂ ًحٿٜلْق ًٍحّش ٬ّٸٌد 

 ًحهلل أ٫ڀڂ.
كيػنخ ٌّنْ ٫ًٴخڅ ٷخٙ: كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 ُّي ٫ن أرِ حٿ٤ٴْپ:
أڅ ٍؿٚ ًٿي ٿو ٯٚځ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطَ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٳؤهٌ رزَ٘س ًؿيو ًى٫خ ٿو رخٿزَٻش ٷخٽ: ٳنزظض ٬َٗس ٳِ ؿزيظو ٻيْجش حٿٸٌّ ًٗذ 
كزيڂ ٳٔٸ٤ض حٿ٬َ٘س ٫ن ؿزيظو ٳؤهٌه أرٌه ٳٸْيه ًكزٔو حٿٰٚځ ٳڀڄخ ٻخڅ ُڃن حٿوٌحٍؽ أ

ڃوخٳش أڅ ّڀلٶ ريڂ ٷخٽ: ٳيهڀنخ ٫ڀْو ٳ٨٫ٌنخ ًٷڀنخ ٿو ٳْڄخ نٸٌٽ أٿڂ طَ أڅ رَٻش ى٫ٌس 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًحٿٔٚځ ٷي ًٷ٬ض ٫ن ؿزيظٺ ٳڄخ ُٿنخ رو كظَ ٍؿ٪ ٫ن ٍأّيڂ 

 ٳَى حهلل ٫ڀْو حٿ٬َ٘س ر٬ي ٳِ ؿزيظو ًطخد.
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڄَ رن ڃزَ٘ كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن ڃزخٍٹ كيػنخ كيػن - 

 ٫زْي حهلل رن أرِ ُّخى ٷخٽ: ٓڄ٬ض أرخ حٿ٤ٴْپ ّٸٌٽ:
 اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍڃپ ػٚػخ ڃن حٿلـَ اٿَ حٿلـَ.-

 كيّغ نٌٳپ حٕٗـ٬ِ ٍِٟ حهلل ٫نو.
َْ رن آىځ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلخٵ ٫ن ٳًَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّل - 

 رن نٌٳپ حٕٗـ٬ِ ٫ن أرْو ٷخٽ:
ىٳ٪ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حرنش أځ ٓڀڄش ًٷخٽ: انڄخ أنض ٧جَُ ٷخٽ: ٳڄټغ -

ڃخٗخء حهلل ػڂ أطْظو ٳٸخٽ: ڃخ ٳ٬ڀض حٿـخٍّش أً حٿـٌَّّش ٷخٽ: ٷڀض: ٫ني أڃيخ ٷخٽ: ٳڄـِء 
نِ ڃخ أٷٌٽ ٫ني ڃنخڃِ ٳٸخٽ: حٷَأ ٫ني ڃنخڃٺ }ٷپ ّخ أّيخ ڃخ ؿجض ٷخٽ: ٷڀض: ط٬ڀڄ

 حٿټخٳًَڅ{ ٷخٽ: ػڂ نڂ ٫ڀَ هخطڄظيخ ٳبنيخ رَحءس ڃن حٿَ٘ٹ.
 طڂ حٿـِء حٿوخڃْ ًّڀْو حٿـِء حٿٔخىّ أًٿو كيّغ حٿڄٸيحى رن حٌٕٓى ٍِٟ حهلل ٫نو.


	حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما.
	حديث معاوية بن حيدة وهو جد بهز بن حكيم رضي الله عنهما.
	حديث الأعرابي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه.
	بقية حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
	بقية حديث الهرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه.
	بقية حديث سعد بن الأطول رضي الله عنه.
	حديث سمرة بن جندب.
	حديث عرفجة بن أسعد رضي الله تعالى عنه.
	حديث أبي المليح عن أبيه رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه.
	حديث قتادة بن ملحان رضي الله عنه.
	حديث أعرابي رضي الله عنه.
	حديث رجل من باهلة رضي الله عنه.
	حديث زهير بن عثمان رضي الله عنه.
	حديث أنس بن مالك أحد بني كعب رضي الله عنه.
	حديث أبي بن مالك رضي الله عنه.
	حديث رجل من خزاعة رضي الله عنه.
	حديث مالك بن الحارث رضي الله عنه.
	حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنهما.
	حديث العداء بن خالد بن هوذة رضي الله عنه.
	ومن حديث أحمر رضي الله عنه.
	حديث رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه.
	حديث محجن بن الأدرع رضي الله عنه.
	حديث رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث مرة البهزي رضي الله تعالى عنه.
	حديث زائدة أو مزيدة بن حوالة رضي الله عنه.
	حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه.
	حديث جارية بن قدامة رضي الله عنه.
	حديث رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث قرة المزني رضي الله تعالى عنه.
	حديث مرة البهزي رضي الله تعالى عنه.
	حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة رضي الله تعالى عنه.
	حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه.
	حديث رجل رضي الله تعالى عنه.
	بقية حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجال من الأنصار رضي الله عنهم.
	حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث رجل أعرابي
	حديث رجل آخر رضي الله عنه.
	حديث رجل من أهل البادية رضي الله عنه.
	حديث من سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث رديف النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث صعصعة بن معاوية رضي الله عنه.
	حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث أعرابي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث رجل رضي الله عنه.
	حديث قبيصة بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث عتبة بن غزوان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه.
	حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه.
	حديث جابر بن سليم الهجيمي رضي الله تعالى عنه.
	حديث عائذ بن عمرو رضي الله عنه.
	حديث رافع بن عمرو المزني رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجل رضي الله عنه.
	بقية حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه.
	حديث أبي عقرب رضي الله عنه.
	بقية حديث حنظلة بن جذيم رضي الله عنه.
	حديث أبي غادية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث مرثد بن ظبيان رضي الله عنه.
	حديث رجل رضي الله عنه.
	حديث عروة الفقيمي رضي الله عنه.
	حديث أهبان بن صيفي رضي الله عنه.
	حديث عمرو بن تغلب رضي الله تعالى عنه.
	حديث جرموز الهجيمي رضي الله تعالى عنه.
	حديث حابس التميمي رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجل رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجل من الحي رضي الله تعالى عنه.
	حديث مجاشع بن مسعود رضي الله تعالى عنه.
	حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجل من بني سليط رضي الله تعالى عنه.
	حديث رديف النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث قرة بن دعموص النميري رضي الله تعالى عنه.
	حديث طفيل بن سخبرة رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجل من خثعم رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجل من قيس رضي الله تعالى عنه.
	حديث سليم من بني سلمة رضي الله تعالى عنه.
	حديث أسامة الهذلي رضي الله تعالى عنه.
	حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه.
	حديث حبيب بن مخنف رضي الله عنه.
	حديث أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه.
	حديث نقادة الأسدي رضي الله عنه.
	حديث رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه.
	حديث الأعرابي رضي الله عنه.
	حديث رجل من أهل البادية رضي الله عنه.
	حديث رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجل رضي الله تعالى عنه.
	حديث أعرابي رضي الله تعالى عنه.
	حديث أبي سود رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجل رضي الله تعالى عنه.
	حديث عبادة بن قرط رضي الله تعالى عنه.
	حديث أبي رفاعة رضي الله تعالى عنه.
	حديث الجارود العبدي رضي الله تعالى عنه.
	حديث المهاجر بن قنفد رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجل رضي الله تعالى عنه.
	حديث الخشخاش العنبري رضي الله تعالى عنه.
	حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه.
	حديث امرأة يقال لها رجاء رضي الله عنها.
	حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه.
	حديث أم عطية رضي الله عنها.
	حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.
	حديث خباب بن الأرت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث ذي الغرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث ضمرة بن سعد السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث عمرو بن يثربي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
	مسند الأنصار رضي الله عنهم.
	حديث أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه.
	حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه.
	حديث عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب رضي الله عنهما.
	حديث أبي هريرة الدوسي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما.
	حديث رافع بن رفاعة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما.
	حديث جابر بن عبد الله عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما.
	حديث سهل بن سعد عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما.
	حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما.
	حديث أنس بن مالك عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه.
	حديث عبد الرحمن بن أبزي عن أبي بن كعب رضي الله تعالي عنه.
	حديث سليمان بن صرد عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما.
	حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما.
	حديث سويد بن غفلة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما.
	حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه.
	بقية حديث أنس بن مالك عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه
	حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه.
	حديث أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه.
	حديث أبي العالية الرياحي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه.
	حديث عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما.
	حديث الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله تعالى عنه.
	حديث محمد بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه.
	حديث عبد الله بن الحرث عن أبي بن كعب رضي الله عنه.
	حديث قيس بن عباد عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه.
	حديث أبي بصير العبدي وابنه عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه.
	حديث المشايخ عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه.
	حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه.
	حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه.
	باقي حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه.
	حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
	حديث خارجة بن الصلت عن عمه رضي الله عنه.
	حديث الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه.
	حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه.
	حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه.
	حديث هزال رضي الله تعالى عنه.
	حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه.
	حديث سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه.
	حديث أبي عبد الرحمن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
	حديث سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه.
	حديث حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه.
	حديث عمير مولى آبي اللحم رضي الله تعالى عنه.
	حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه.
	حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث بشير بن الخصاصية السدوسي رضي الله عنه.
	حديث مالك بن عبد الله الخثعمي رضي الله عنه.
	حديث هلب الطائي رضي الله عنه.
	حديث مطر بن عكامس رضي الله تعالى عنه.
	حديث ميمون بن سنباذ رضي الله تعالى عنه.
	حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه.
	حديث أبي هند الداري رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث عبد الله بن السعدي رضي الله تعالى عنه.
	حديث عجوز من بني نمير رضي الله تعالى عنها.
	حديث امرأة من الأنصار رضي الله تعالى عنها.
	حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه رضي الله عنه.
	حديث امرأة جارة للنبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث السعدي عن أبيه عن عمه رضي الله عنه.
	حديث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث امرأة رضي الله عنها.
	حديث امرأة رضي الله عنها.
	حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث رجل من خثعم رضي الله عنه.
	حديث رجل رضي الله عنه.
	حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه.
	حديث رجل رضي الله عنه.
	حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه.
	ومن حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه.
	حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه.
	حديث سلمة بن نعيم رضي الله عنه.
	حديث رعية رضي الله عنه.
	حديث أبي عبد الرحمن الفهري رضي الله عنه.
	حديث نعيم بن همار الغطفاني رضي الله تعالى عنه.
	حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه.
	حديث ابن حوالة رضي الله عنه.
	حديث عقبة بن مالك رضي الله عنه.
	حديث سهل بن الحنظلية رضي الله تعالى عنه.
	حديث عمرو بن الفغواء رضي الله تعالى عنه.
	حديث محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه.
	حديث أبي هاشم بن عتبة رضي الله تعالى عنه.
	حديث غطيف بن الحارث رضي الله تعالى عنه.
	حديث خالد بن عرفطة رضي الله تعالى عنه.
	حديث طارق بن سويد رضي الله تعالى عنه.
	حديث عبد الله بن هشام رضي الله تعالى عنه.
	حديث عبد الله بن سعد رضي الله تعالى عنه.
	حديث أبي أمية رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجل رضي الله تعالى عنه.
	حديث أبي السوار عن خاله رضي الله تعالى عنه.
	حديث أبي شهم رضي الله تعالى عنه.
	حديث مخارق رضي الله عنه.
	حديث أبي عقبة رضي الله عنه.
	حديث رجل لم يسم رضي الله عنه.
	حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه.
	حديث عطية القرظي رضي الله عنه.
	حديث صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه.
	حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه.
	حديث الحارث بن أقيش رضي الله عنه.
	حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
	حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.
	حديث أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله تعالى عنه.
	حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه.
	حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه.
	أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث ابنة أبي الحكم الغفاري رضي الله عنها.
	حديث امرأة رضي الله عنها.
	حديث رجل رضي الله عنه.
	حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث شيخ من بني سليط رضي الله عنه.
	حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه رضي الله عنهما.
	حديث امرأة من بني سليم رضي الله تعالى عنها.
	حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم.
	حديث امرأة رضي الله تعالى عنها.
	حديث رجل من خزاعة رضي الله تعالى عنه.
	حديث أبي جبيرة الضحاك بن الضحاك عن عمومة له رضي الله تعالى عنه.
	حديث يحيى بن حصين بن عروة عن جدته رضي الله تعالى عنهما.
	حديث يحيى بن حصين عن أمه رضي الله تعالى عنهما.
	حديث امرأة رضي الله عنها.
	حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث رجل رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
	حديث رجل رضي الله تعالى عنه.
	حديث الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم رضي الله عنه.
	حديث رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه.
	حديث ذي مخمر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث رجل من بني غفار رضي الله عنه.
	حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث رجل من تغلب رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث رجل رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجل رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجل رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجل رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجل رضي الله تعالى عنه.
	حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه.
	حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه.
	حديث معيقيب رضي الله تعالى عنه.
	حديث نفر من بني سلمة رضي الله تعالى عنهم.
	حديث طخفة الغفاري رضي الله تعالى عنه.
	حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه.
	حديث رجل من الأنصار رضي الله عنه.
	حديث محمود بن لبيد أو محمود بن ربيع رضي الله عنهما.
	حديث نوفل بن معاوية رضي الله عنه.
	حديث رجل من بني ضمرة عن رجل من قومه رضي الله عنه.
	حديث رجل من بني سليم رضي الله عنه.
	حديث رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجل من بني حارثة رضي الله عنه.
	حديث رجل من بني أسد رضي الله عنه.
	حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حدث رجل من أسلم رضي الله تعالى عنه.
	حديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه.
	حديث عبيد الله بن عدي الأنصاري رضي الله عنه.
	حديث عمر بن ثابت الأنصاري عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه.
	حديث حارثة بن النعمان رضي الله عنه.
	حديث كعب بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه.
	حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
	حديث رجل من بني غفار رضي الله تعالى عنه.
	حديث محيصة بن مسعود رضي الله عنه.
	حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله تعالى عنه.
	حديث رفاعة بن شداد عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه.
	حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه.
	حديث سويد بن مقرن رضي الله تعالى عنه.
	حديث النعمان بن مقرن رضي الله عنه.
	حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه.
	حديث أبي سلمة الأنصار رضي الله عنه.
	حديث قيس بن عمرو رضي الله تعالى عنه.
	حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه.
	حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه.
	حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه.
	حديث أبي داود المازني رضي الله عنه.
	حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه.
	حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه.
	حديث نوفل الأشجعي رضي الله عنه.

